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ات ارائه شده در كتاب موضوع. باشد  اي علم فيزيك و مهندسي مي ترين مباحث پايه كتاب درسي فيزيك يازدهم شامل مهم
) ساكن و جاري(دو فصل اول كتاب مباحث الكتريسيته  .هاي دانشگاهي است اكثر رشتهمبناي دروس ارائه شده در  درسي

 سهيادگيري اصولي و عميق اين . باشد مي) ميدان مغناطيسي و القاي مغناطيسي(و فصل بعدي شامل مباحث مغناطيس 
   .كند دروس دانشگاهي كمك مي تر فهم بيشفصل به شما براي 

سوال در كنكور  6توان دريافت از كتاب فيزيك سال يازدهم   يهاي گذشته م با مروري كوتاه بر كنكور سال از نگاهي ديگر
. دهد اي در اين درس را نشان مي هاي چهارگزينه مطرح شده است اين موضوع اهميت زياد توجه به سوال تجربيرشته 

هاي  هاي منتخب آزمون هاي كنكور سراسري داخل و خارج كشور، سوال شامل سوال تجربيكتاب آبي فيزيك يازدهم 
  . باشد طراحي شده مرتبط با متن كتاب درسي ميهاي  كانون و سوال

 :طراحي كتاب  معيارهاي
تر و  نبايد به يك فصل كم. زيبايي محتوايي كيفيت كتاب آموزشي وابسته به تناسب و توازن كتاب است :تناسب و توازن - 1

براي تعيين تعداد سوال و صفحه در هر فصل و براي اين كه اين اعداد از  پرداختتر از اهميت آن فصل  به فصل ديگر بيش
عيار و سپس طبق م ايم را مشخص كردهبتدا معيارها ا ضابطه و قانون كار اجرا شود فردي خارج شود و طبق يك ةسليق

  .براي هر فصل سوال اختصاص داديم
  

 : عبارت است از كتاب در هر فصل ضريب تناسب و توازن معيار اصلي تعيين 4
 سال سوم در نظر گرفته شده استسرفصل بارم بر مبناي امتحان به دليل تغيير نكردن  ،مدارس يبارم امتحان )a : اين درصد بارم

  )نمره 20فصل از 
 تعداد سوال كنكور )b  :درصد تعداد سوال كنكور اين فصل( 
  تعداد صفحات كتاب درسي)c: درصد صفحات اين فصل به كل صفحات كتاب درسي( 
 ،فعاليت و آزمايش  ،و مسئله پرسش تعداد تمرين،مثال )d : هاي كتاب هاي اين فصل به كل تمرين تمريندرصد( 

  
a b c d2

5
  

  فصل ضريب تناسب و توازن  
  

). برابر معيار هاي ديگر در نظر گرفتيم 2را ، ارزش معيار امتحاني در مقطع يازدهم به دليل اهميت موضوع امتحان مدارس a)2   
  

هر فصل حجم  علمي ارزش ةاندازشود به  باعث مي اين موضوع. دوش ميبا اين روش تعداد سوال متناسب هر فصل استخراج 
ها براي هر  باال تعداد سوال  ةرابطو با توجه به معيارهاي ذكر شده . تست داريم 787در كتاب  .يمافزايش يا كاهش دهآن را 

 . فصل كتاب محاسبه شد
  
تاليف  تيم ترين فاكتورهاي اين موضوع يكي از مهم :عناصر و اجزاي كتاب درسي  ةمطالب هم پوششدار بودن و  شناسنامه - 2

يا آزمون برگزار  كنكوردر كنار هر سوال عالوه بر آدرس . كنم هر سوال جلب مي)  ةشناسنام(توجه شما را به آدرس . است
كتاب هاي موجود در كتاب به يكي از پارامترها و موضوعات  يعني تمام سوال. شده آدرس كتاب درسي هم ذكر شده است

سوال  هاز كتاب درسي كه سوال كنكور و كانون نداشتيم و يا موضوع جديد بود رسي الحاق شده است و در موارديد
اطمينان حاصل كرديم كه از همه  با اين روش. شده استرح و آدرس دقيق آن ذكر مرتبط با آن موضوع از كتاب درسي ط

  .سوال داريمدر كتاب درسي  موضوعات
  
  
  

مقدمه



  

  هاي كتاب  خود ويژگي                              
  
  

فهرست كتاب عالوه بر دسترسي سريع به موضوعات داراي كاركرد آموزشي است در  :اي و كاربردي فهرست مشاوره .1
  ةگزينسه فهرست براي هر فصل تمامي موضوعات و تعداد تست در هر موضوع مشخص شده است در كنار موضوع 

هاي هر موضوع آن را رنگ كنيد  كنيم پس از حل تست ابي پيشرفت وجود دارد پيشنهاد ميارزيبراي ) زرد ،سبز ،آبي(
  .ها ارزيابي كنيد اي با ساير فصل لط خود را به صورت فصلي و مقايسهميزان تسقادر خواهيد بود با نگاه به اين صفحه 

. كتاب آبي براساس موضوعات و زيرموضوعات كتاب درسي تهيه و تنظيم شده استدرخت دانش هر فصل  :درخت دانش .2
به نظم ذهني دانش آموز در جهت طبقه بندي مطالب كتاب درسي  تناظر يك به يك موضوعات در كتاب آبي با كتاب درسي

 .ارزيابي پيشرفت وجود داردبراي ) سبز، زرد،آبي(  ةگزينو زير موضوع سه موضوع هر در كنار در درخت دانش  .كند كمك مي
آوردن اين مفاهيم به صورت مستقل در ابتداي . شويد نامه شما با مفاهيم كليدي آشنا مي  در ابتداي درس  :كليدي مفاهيم .3

تري  اهيم توجه بيششود در حين مطالعه به اين مف شود اين كار سبب مي تان مي ها در ذهن نامه باعث نهادينه شدن آن درس
 .ها طراحي شده است هاي موجود از آن موضوع حول محور آن كه تمامي سوال مفاهيمينماييد 

مولفان . ت شده استبندي سواالت كامال رعاي نامه و طبقه بين درخت دانش، درسهمبستگي   :مند هدف نامه درس .4
ترين ارتباط مفهومي با  بيش كاربردي با ةنام درسها نوشتند بدين ترتيب يك  گويي به سوال نامه را پس از پاسخ درس
  .هاي موجود تدوين شده است سوال

 ي امتحان ةنمرطور كامل بر مبناي كتاب درسي نوشته شده است كه كمك زيادي به  پاسخ تشريحي به :پاسخ تشريحي .5
توضيح فارسي و با . آموز حل شده است ترين روش براي دانش فهم ترين و قابل هر سوال با مناسب. خواهد كرد دانش آموزان

  .آموز تفهيم شود حل مرحله به مرحله سعي شده است كه روش حل به دانش
6. DVD در  :همراه كتابDVD سوال برگزيدة 77اي مرتبط با مباحث كتاب درسي و  فيلم سه دقيقه 40 همراه كتاب 

همراه كتاب توسط دبيران حل شده است در كنار  DVDهايي كه در  سوال .حل شده توسط مولفان كتاب گنجانده شده است
 .مشخص شده است DVDبا نماد ها  سوال

  
  گفتاري با همكاران دبير

دانستن تغييرات كتاب فيزيك يازدهم  .ده استها به وجود آم با تغيير مقاطع تحصيلي تغييراتي در مباحث و بودجه بندي كتاب
 .كمك خواهد كرددرسي تدريس كتاب  محتوايدر فرآيند آماده سازي  گراميدبيران براي  تجربينسبت به كتاب فيزيك سوم 

ورود  هاي كاربردي و واقعي، اده از مثالكم كردن و ساده كردن مباحث بوده است و استفكتاب درسي رويكرد كلي مولفين 
ترين  متعددي است كه به مهمتغييرات شامل موارد . شود هايي از كاربرد فيزيك در مهندسي پزشكي در كتاب مشاهده مي مثال
  :كنيم جا اشاره مي اين ها در آن

 .توان از مفاهيم و روابط آن در حل مسائل استفاده كرد با توجه به حذف مبحث مشتق در رياضيات مقطع يازدهم نمي - 1
 )توان از مفاهيم تغييرات متوسط در حل مسائل كمك گرفت البته مي(

 ها در فصل الكتريسيته ساكن  حذف مبحث به هم بستن خازن - 2
 .اي كه بيشتر از يك باتري در آن استفاده شده است مدارهاي چند حلقه و همچنين مدارهاي ساده تك حلقهحذف  - 3
 در فصل مغناطيسو همچنين پيچة حامل جريان مربوط به ميدان مغناطيسي حاصل از سيم حامل جريان  ةحذف رابط - 4
 و القاي الكترومغناطيسي مبحث مواد ديامغناطيس به فصل مغناطيس وارد كردن - 5
 القاي الكترومغناطيس ة خودالقايي از مبحثنيروي محرك ةحذف رابط - 6
 ميلة متحرك در ميدان مغناطيسي  ةرابط حذف - 7

مقدمه
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