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 مقدمه

  

  

  

  

كـه   سـال پـيش، هنگـامي    13من نخستين راهنماهاي حلّ مسائل مباني فيزيك را قريب بـه  
هـا   مسائل در دسترس نبود نگاشتم و بعدها كه به ايـن نسـخه   اين  اي هاي رايانه هنوز نسخه

خود بيفـزايم. يـك بررسـي دقيـق      فاده از آنها بر غناي كار اوليةدست يافتم، كوشيدم با است
هاي دست  كلية راهنماهاي حلّ مسائل مباني فيزيك موجود در بازار رونوشت دهد نشان مي

راهنماهـاي حلّـي كـه حاصـل      -ن هستنداي از راهنماهاي حلّ م چندم و دست كاري شده
هـاي مختلـف و البتـه     ي دانشـجويي و دوران تـدريس نگارنـده در دانشـگاه     هاي دوره حل

  اي است كه پيشتر به آن اشاره شد. هاي رايانه نسخه
هـايي از ايـن دسـت اسـت و بـه       اغراق شـاهكاري در كتـاب   در هرحال، اين كتاب بي

اي  شوند، ارج و قـرب ويـژه   هايي نازل محسوب مي هاي حلّ مسائل كه به حق كتاب كتاب
ت و      دهد كه يك كتاب حلّ مسـئله نيـز مـي    بخشد و نشان مي مي توانـد بـراي خـود اهميـ

ام،  هايي كه خود به انتهاي هر فصل افزوده با توجه به مسئلهاعتباري داشته باشد. اين كتاب، 
هاي كشور مـورد اسـتفاده قـرار     تواند به عنوان يك مرجع دانشگاهي در برترين دانشگاه مي

هاي كشور و دبيران فيزيك اسـت،   گيرد. مخاطب اصلي اين كتاب، مدرسان فيزيك دانشگاه
عنوان  توانند در صورت استفاده درست از اين كتاب، آن را به ضمن آنكه دانشجويان نيز مي

ن هـاي حـلّ تمـرين، تعيـي     كـه اسـاس كـار كـالس     يك كالس حلّ تمرين بپندارنـد. چـرا  
هايي براي حل و مطّلع نمودن دانشجويان از شمارة آن مسائل پيش از حل آنها است.  مسئله

گونه رفتار كنند، يعني به جاي رجوع مستقيم  پس، اگر دانشجويان با اين كتاب نيز به همين
كار تفاوت چنـداني   نها به چالش جدي بپردازند، نتيجةبه حلّ مسائل، پيشتر با تعدادي از آ

هاي حلّ تمرين نخواهد داشت. متقاضيان شركت در المپيادهاي فيزيك نيـز ايـن    س با كال
  كتاب را كتابي سودمند خواهند يافت.

  موارد تازه كدام هستند؟
هاي  با توجه به اينكه در آخرين ويراست كتاب مباني فيزيك، بخشي براي محاسبات با رقم

هـاي پيشـين خـود     بامعنا افزوده شده است، بر آن شدم تا آنجا كـه ممكـن اسـت در حـل    
هاي با معنا را نيـز لحـاظ كـنم، گرچـه ايـن كـاري دشـوار و تـا حـدودي           عمليات با رقم

اي از مسائل را شامل نشده باشد و يا حتـي   كن است پارهفرسا بود و از همين رو مم طاقت
خطاهاي اندكي نيز بروز پيدا كرده باشد. به دليل اهميت اين عمليات، پيوستي نيز به انتهاي 

خورد كه در طي ساليان،  هاي پيشين به چشم مي اي از حل ام. خطاهايي در پاره كتاب افزوده
هـاي تكميلـي    . به مسئلهنداهشدلية آنها بر طرف شد و در اين ويراست ك درپي تكرار مي پي

هـا و   يجـاد شـود. برخـي از نكتـه    ام تـا تنـوعي در كـار ا    ي تازه افزوده  خود نيز چند مسئله
هاي جالب را در ترام گذاشتم تا بيشتر جلب توجه كنند. همچنـين بـراي نخسـتين     تنيدانس

شود كه حاوي مطالب بسيار سودمندي اسـت كـه از    منتشر مي CDبار، كتاب به همراه يك 
ده است كـه  ي حل ش مسئله 1000آن جمله بايد به چند كتاب اشاره كنم. يك كتاب شامل 
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آن بـه   14 و 13،12،11هـاي   آن به جلد اول كتاب، و فصل 10و  9،6،5،4،3،2،1هاي  فصل

هاي فيزيك پايه اختصـاص   بخشها ، به ساير  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    انتشارات معتبر كمبريج آن را به چاپ رسانده و يقيناً شـيفتگان مسـئله  
محظوظ خواهند شد. همچنين دو كتاب روش حل مسئله، يكي قديمي و روسي، و ديگري 

توانـد بـراي    خـورد كـه مـي    بـه چشـم مـي    CD  يد و مربوط به اياالت متحـده در ايـن  جد
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 DVDشود در  يادآوري مي
از دست و پنجه گرم كردن با مسائل دشـوارتر،  توانند پيش  شود كه دانشجويان مي يافت مي

منـداني كـه    فيزيك نيز براي آشـنايي عالقـه   GREچند نمونه از امتحانات  سراغ آنها بروند.
قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور دارند به اين مجموعه افزوده شده اسـت و همچنـين   

اين حلّ مسـائل بـه آنهـا    المللي كه در  معدودي از مقاالت آموزشي نگارنده در مجالت بين
ست آخر، بـراي آنـاني كـه اهـل     آورده شده است. د اي جداگانه اشاره رفته است، در پوشه

يچـارد فـاينمن را در حـين    هـايي از صـداي ر   بازي هستند نيز به عنوان هديه نمونـه خاطره
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