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نتيجهي پژوهشهاي انجام شده در حوزهي آموزش و ارزشيابي نشان
ميدهد كه پرسشهاي متداول و از جمله تستهاي چهارگزينهاي كه پاسخ
آنها از پيش در ذهن طراحان مشخص است قابليت ارزيابي خالقيتها،
ابداعها ،مهارتهاي تحليل و تفسير و همچنين تفكر نقاد دانشآموزان و
داوطلبان آزمونها را ندارد و نقش آنها تقريب ًا به ارزيابي آموختهها در سطوح
اوليهي تفكر ،همچون به خاطر سپردن و درك سطحي مفاهيم محدود است.
بنا به اين تحليل بسياري از كشورهاي توسعهيافته طي دو دههي اخير
به ايجاد تنوع در كيفيت پرسشها و شيوههاي سنجش و ارزشيابي دست
زدهاند؛ بهطوري كه نظامهاي آموزشي و سنجش اين كشورها در تمام
آزمونهاي خود (مانند امتحانهاي نهايي و آزمونهاي گزينش دانشجويان
براي ورود به آموزش عالي) از پرسشهاي تشريحي ،چند انتخابي و
چندگزينهاي متنوعي در مقولههاي شناختي و مهارتهاي ذهني و عملي
استفاده ميكنند.
بهمنظور آشنايي دبيران عزيز با نمونههايي از شيوههاي نوين ارزشيابي در
فيزيك ،نمونههايي از آزمونهاي  GCSEكه توسط دانشگاه كمبريج در 8
سال گذشته تهيه شدهاند ارائه خواهد شد 1.سعی شده این پرسش ها از مباحث
2
مختلف فيزيك باشند .
-1يك لولهي شيشهاي بهطور قائم روي ميزي نگه داشته شده است.
مطابق شكل  1آهنرباي ميلهاي قوي  Aدر ته لوله قرار دارد.
اكنون آهنرباي  Bدرون لوله رها ميشود .توضيح دهيد چه اتفاقي
براي آهنرباي  Bرخ ميدهد و چرا.

ترجمه :روح اهلل خليلي بُروجني

www.avang.org

شكل 2

ولتاژ اينجا

ولتاژ اينجا

ولتاژ اينجا

خانه مبدلکاهنده مبدلکاهنده

شبکهانتقال

نيروگاه

مبدلافزاینده
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 -2شكل  2سامانهي انتقال انرژي الكتريكي را از يك نيروگاه به
خانههاي مردم نشان ميدهد.
(الف) در مكانهاي متفاوت اين سامانه ،ولتاژ ، 2 20V
 11000Vيا  1 3 2000Vاست .روي شكل  2ولتاژ مناسب هر مكان
را بنويسيد.
(ب) يك مزيت استفاده از ولتاژهاي باال براي انتقال الكتريسيته
را بيان كنيد.
 -3شكل  3اجزاي مشابهي را نشان ميدهد كه بهطور متفاوتي
به يكديگر وصل شدهاند.
( )iمقاومت كل مدار چقدر است؟ يكي از جعبهها را عالمت بزنيد.
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( )iiآمپرسنج  A1مقدار  0 / 8 Aرا ميخواند .دو آمپرسنج ديگر
چه عددي را ميخوانند؟ در محل مناسب عالمت بزنيد.

20

شكل 4
مولكولهاي

بيشتر از 0 / 8 A

بخار آب

 A3نشان ميدهد

A2

مولكولهاي آب
شكل ( 5الف)

گرماده

بشر عایقبندی شده

یخ خرده شده
شكل ( 5ب)

100
دما ()ْC

0

زمان

0
زمانی که همهی یخ ذوب شده است
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0 / 8A

كمتر از 0 / 8 A

نشان ميدهد

 -4شكل 4مولكولهاي آب و مولكولهاي بخار آب را روي
سطح آب نشان ميدهد.
(الف) توضيح دهيد چرا تنها تعداد كمي از ملكولهاي آب از
سطح آب فرار ميكنند .در توضيح خود از اصطالح انرژيهاي مولكول
استفاده كنيد.
(ب) دو راه براي افزايش تعداد مولكولهاي آب كه از سطح فرار
ميكنند بيان كنيد.
(پ) براي بخار شدن آب انرژي الزم است.
توضيح دهيد چرا انرژي الزم است.
-5شکل( 5الف) بستر عایقبندی شدهای را نشان میدهد که محتوی
مقداری یخ صفر درجه سلسیوس است .با روشن کردن گرماده درون یخ،
الف) روی شکل  ،5نمودار تغییرات دما بر حسب زمان را وقتی
همهی یخها ذوب شدهاند ،رسم کنید.
ب) پس از اینکه همهی یخها ذوب شدند همچنان گرماده را
روشن نگه میداریم و دما باال میرود .پس از مدتی با وجود آنکه
گرماده روشن است ،افزایش دما متوقف میشود.
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( )iتوضیح دهید چرا با وجود روشن بودن گرماده ،افزایش دما
متوقف میشود.
( )iiتوضیح دهید برای انرژی دریافت شده توسط آب چه روی
میدهد.
-6شکل  6مداری شامل یک المپ و یک مقاومت متغیر را نشان
میدهد.
مدار کار نمیکند .المپ روشن نیست و با تغییر مقاومت متغیر
المپ همچنان خاموش میماند.
مدار باال را به گونهای دوباره ببندید (رسم کنید) که با تغییر
مقاومت متغیر ،روشنایی المپ نیز تغییر کند.
 -7الف) در یک مدار الکترونیکی نقش خازن چیست؟
ب) در مدار شکل  7یک خازن و یک مقاومت بزرگ وجود دارد.
( )iکلید s1باز است .کلید s2بسته میشود ،سپس دوباره باز
میشود .اکنون ولتسنج چه عددی را میخواند؟
( s2)iiرا همچنان باز نگه میداریم و s1را میبندیم و دوباره
باز میکنیم .توضیح دهید چه اتفاقی برای عددی که ولتسنج نشان
میدهد روی میدهد.
( )iiiمدار شکل  7مثالی از یک مدار ساده تأخیر ـ زمانی است.
یک کاربرد مدار تأخیر زمانی را توضیح دهید.
 -8شکل 8ابزاری را نشان میدهد که به کمک آن میتوان قدرت دو
فنر با اندازهی یکسان که از مواد مختلفی ساخته شدهاند را مقایسه کرد.
الف) ( )iتوضیح دهید چگونه وزنهها نیروی کشش در فنر تولید
میکنند.
ن نیرو ،مانند همهی نیروها ،كمیتی
( )iiتوضیح دهید چرا ای 
برداری است.
ب) شکل  9نمودارهای مربوط به دو فنر را وقتی کشیده شدهاند
نشان میدهد.
( )iتوضیح دهید کدام یک از فنرها سختتر کشیده شدهاند .از
عددهای روی نمودار برای صحت پاسخ خود استفاده کنید.
( )iiروی نمودار فنر  ،2نقطهی  pرا عالمت بزنید که نشان
دهندهی حد تناسب فنر است .توضیح دهید این نقطه را چگونه
انتخاب کردید.
( )iiiوقتی به هر کدام از فنرها نیروی  15نیوتونی اعمال میشود،
با استفاده از نمودار تفاوت کشیدگی دو فنر را پیدا کنید.
 -9شکل 10یک سرنگ شیشهای را نشان میدهد که محتوی
مقداری هوا و تعداد بسیار زیادی ذرههای گرد و غبار ریز است.
الف) توضیح دهید چرا ذرههای غبار در هوا معلقاند و به پایین
جدار شیشهای سرنگ فرو نمیافتند.
5
ب) فشار هوای درون سرنگ  2/0×10 Paاست .پیستون به
آرامی فشرده میشود به گونهای که دمای هوا ثابت بماند و حجم از
 80cm3به  25cm3کاهش مییابد .فشار نهایی هوا را پیدا کنید.
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سيم قائم

نما از باالي مقوا
شكل 12

(ب) اثر هر يك از موارد زير را بر جهتگيري عقربهي مغناطيسي
در نقطهي  Qشرح دهيد.
( )iجريان عبوري از سيم افزايش يابد.
( )iiجهت جريان عبوري از سيم تغيير كند.
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 -15شكل  11دونما از سيم قائم حامل جريان را نشان ميدهد
كه از يك مقواي افقي عبور كرده است.
(الف) روي شكل
( )iيك خط ميدان مغناطيسي (خط نيرو) را كه از نقطهي P
ميگذرد بهطور كامل رسم كنيد و جهت آن را با پيكان نشان دهيد.
( )iiدر نقطه  Qپيكاني رسم كنيد كه نشاندهندهي جهتگيري
يك عقربهي مغناطيسي است كه در اين نقطه قرار داده شده است.

(پ) شكل  12نمايي از يك سيم قائم حامل جريان ديگري را
نشان ميدهد كه از يك مقواي افقي عبور كرده است .اين مقوا با
مقياس  cmمدرج شده است .نقطهي  Wبهطور عمودي در يك
سانتيمتري باالي مقوا قرار دارد.
شدت ميدان مغناطيسي را در  T، Sو  Wبرحسب شدت ميدان
مغناطيسي در  Rبيان كنيد .نقطه هاي  R، Sو  Tروي صفحهي
مقوايي قرار دارند .در پاسخ خود از واژههاي ضعيفتر ،همان شدت،
يا قويتر استفاده كنيد.
 -11دانشآموزي ميخواهد به كمك آزمايش ميزان عايقبودن
پنبه ،مقوا ،و پلياسترين را با يكديگر مقايسه كند .به اين منظور
وسايلي مانند ،دماسنج ،زمانسنج ،آب داغ ،ظرف مسي با درپوش تهيه
كرده است (شكل .)13
دانشآموز يكي از عايقها را دور ظرف ميپيچد و آب داغ درون
آن ميريزد و دما و زمان را ميخواند تا اينكه آب سرد شود .سپس
اين آزمايش را با عايقهاي ديگر انجام ميدهد.
نمودار شكل  14چگونگي تغيير دما با زمان را براي هر سه عايق
نشان ميدهد كه توسط این دانشآموز رسم شده است.
(الف) با استفاده از اطالعات روي نمودار ،كدام يك از اين مواد
بهترين عايق است؟
(ب) در اين آزمايش ،كنترل متغيرها مهم است .سه متغير را
پيشنهاد كنيد كه دانشآموز بايد در حين انجام اين آزمايش آنها را
ثابت نگه دارد.
 -12از چهار ميله ی  D، C، B، Aدو ميله آهنربا و دو ميلهي
ديگر از جنس آهن و آلومينيم هستند .نتيجهي سه آزمايش با اين
ميلهها در شكل  15نشان داده شده است.
جنس هر كدام از ميلهها را تعيين كنيد.
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 -13موتورسواری حرکت خود را از حال سکون از نقطهی  Aشروع میکند و مسیر
 ABCDEBرا میپیماید (شکل .)16
نمودار سرعت زمان اين موتورسوار مطابق شكل  17است.
(الف) با توجه به شکلهای  16و  17نوع حرکت موتورسوار در هریک از موارد زیر توصیف
کنید.
( )iدر طول ،AB
( )iiدر طول ,BCDEB
(ب) سرعت موتورسوار در نقطهی  Cبرابر  v=6m/sاست .یک شباهت و یک تفاوت بین
سرعت موتورسوار در نقطهی  Cو نقطهی  Eبیان کنید.
(پ) مطلوب است:
( )iمحاسبهی طول مسیر موتورسوار از  Aتا ،B
( )iiمحاسبهی محیط مسیر دایرهای .BCDEB
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 -14دانشآموزی نوسان یک خطکش را بررسی میکند یک سر خطکش روی میز
است و سر دیگر آن به فنری در فاصلهی  90cmوصل شده است (شکل .)18
دورهی نوسان با تغییر وزنهی  200gروی مکانهای مختلف خطکش تغییر میکند.
دانشآموز زمان  10نوسان را برای هر موقعیت وزنه روی خطکش ثبت میکند .همچنین
فاصلهی  dرا که از یکسر خطکش تا مرکز وزنه است ،اندازه میگیرد .در جدول زیر مقایسه
ثبت شده داده شده است.

)T(s

)t(s

)d(cm

3/4

20/0

4/4

40/0

4/9

50/0

5/3

60/0

6/0

70/0

6/3

80/0

(الف) دورهی  Tرا برای هریک از موارد داده شده در جدول محاسبه کنید.
(ب) نمودار )( d(cmمحور  )xرا برحسب )( T(sمحور  )yرسم کنید (شکل .)19
(پ) به کمک نمودار وقتی  d=55/0cmاست دورهی تناوب  Tرا تعیین کنید.
(ت) دانشآموز پیشنهاد میکند که دورهی  Tبا  dمتناسب است .با دلیل بیان کنید آیا
نتایج شما این گفته را تأئید میکند.
 -15به کمک وسایلی مطابق شکل  20تصویر واضح بر روی پرده تشکیل شده است.
ی روشن تا مرکز عدسی را پیدا کنید.
(الف) ( )iبه کمک خطکش ،فاصلهی ش ء

( )iiبه کمک خطکش فاصلهی مرکز عدسی تا پرده را پیدا کنید.
1
( )iiiچون ابزارهای نشان داده شده در شکل  20با اندازهی واقعی است؛ فاصلهی
5
واقعی  pبین شی ء و عدسی ،و فاصلهی واقعی  qبین عدسی و پرده را حساب کنید.
q
( )ivبزرگنمایی عدسی را در این وضعیت ، m = ،پیدا کنید.
p
ی روشن بهصورت یک مثلث است (شکل .)21
(ب) ش ء
شكل تصويري را كه روي پرده تشكيل شده است رسم كنيد.
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چهارگزينهاي كه پاسخ
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آنها از پيش در ذهن

طراحان مشخص

است قابليت ارزيابي
خالقيتها ،ابداعها،
مهارتهاي تحليل و

تفسير و همچنين تفكر

نقاد دانشآموزان و

داوطلبان آزمونها را
ندارد
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