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  مقدمه  4

  
آن بـه   14 و 13،12،11هـاي   ن به جلد اول كتاب، و فصلآ 10و  9،6،5،4،3،2،1هاي  فصل

هاي فيزيك پايه اختصـاص   ها ، به ساير بخش شود و مابقي فصل جلد دوم كتاب مربوط مي
ي چالشـي اسـت كـه     مسـئله  200اند. كتـاب ديگـر شـامل     دارند كه در اين دو جلد نيامده

هـاي چالشـي از آن    شـيفتگان مسـئله  انتشارات معتبر كمبريج آن را به چاپ رسانده و يقيناً 
محظوظ خواهند شد. همچنين دو كتاب روش حل مسئله، يكي قديمي و روسي، و ديگري 

توانـد بـراي    خـورد كـه مـي    بـه چشـم مـي    CD  جديد و مربوط به اياالت متحـده در ايـن  
كـار آيـد. ضـمن آنكـه      هاي آموزشي چگونگي حـل مسـائل فيزيـك بـه     مندان روش عالقه

اي  هـاي نمونـه و تعـاملي    پيوست كتاب مباني فيزيك نيز آزمون DVDود در ش يادآوري مي
توانند پيش از دست و پنجه گرم كردن با مسائل دشـوارتر،   شود كه دانشجويان مي يافت مي

  سراغ آنها بروند.
منـداني كـه قصـد ادامـه      فيزيك نيز براي آشـنايي عالقـه   GREچند نمونه از امتحانات 

تحصيل در خارج از كشور دارند به اين مجموعه افزوده شده است و همچنين معـدودي از  
المللي كه در اين حلّ مسائل بـه آنهـا اشـاره رفتـه      مقاالت آموزشي نگارنده در مجالت بين

بـازي  اي آناني كه اهـل خـاطره  ست آخر، برآورده شده است. د اي جداگانه است، در پوشه
 يچارد فاينمن را در حين تدريس درسـنامة هايي از صداي ر هستند نيز به عنوان هديه نمونه
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