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فيزيك رياضي

پيشنهادينظر من، تناسبي بين سؤاالت و زمان        گير بودند؛ يعني به   ي رياضي، سؤاالتي وقت   طوركلي سؤاالت فيزيك رشته   به

:خوردميچشماما دو مطلب بسيار مهم در اين آزمون به. وجود نداشت

اي، شد مثالً در بحث حركت دايرهمييدهعبارتي سؤال تكراري در اين آزمون د   هاي گذشته به  استفاده از سؤاالت سال   -1

!! بود92شده مانند سؤال سال سؤال طرح

آمـد كـه   نظر مـي طور به بود، يعني اين2 و 1دانشگاهي تر در اين آزمون، اختالف سطح سؤاالت در پيشي مهم نكته-2

وجه سؤال هيچ و متأسفانه بهنداهبودكرده خرج1دانشگاهي اند در پيشطراحان محترم هرچه حوصله و خالقيت داشته  

بود و اكثر سـؤاالت تكـراري، تكـراري و تكـراري بودنـد و كـامالً بـه        نشده طرح 2دانشگاهي   توجهي در پيش   درخور

طور ؛ كه البته اين   خصوص در مبحث اتمي، بسيار ابتدايي است       به 2دانشگاهي  شود كه فيزيك پيش   آموز القا مي  دانش

!نيست

 و نوهاي ابتكاريپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

192، 186، 171، 163، 161سؤاالت 

بود؛ يعني جا دارد كـه      شده طرح 93، در هر سه آزمون جامع سنجش سال         186كه مشابه سؤال    البته مطلب جالب اين   

نيـست  كنند، البتـه بـد   تر تلقي هاي جامع سنجش را مهم    زد كنيم كه آزمون   جا به داوطلبان عزيز سال آتي گوش      همين

 نشر دريافـت  2 و 1، در كتاب فيزيك پيش 2 و   1دانشگاهي  شده در پيش  بدانيد كه تقريباً مشابه تمامي سؤاالت طرح      

!داردوجود

دشوارهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

159 ،161 ،163 ،164 ،170 ،171 ،173 ،176 ،183 ،188

گيرهاي وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

159 ،163 ،164 ،167 ،170 ،171 ،173 ،176 ،178 ،183 ،186 ،188 ،189

ها براي شمابا آرزوي بهترين
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فيزيك تجربي

بـراي  بـود و زمـان   شـده ي تجربـي طـرح  ي تجربي بسيار منطقي و مناسب حال رشـته    طوركلي سؤاالت فيزيك در رشته    به

 تجربـي در كنكـور   224كه سؤال باز هم جالب آن. خوردچشم مي سؤاالت تكراري در آن بهها كافي بود؛ ولي باز هم   دادن آن پاسخ

!بودهاي جامع سنجش تكرارشدهزمونچنين در آ رياضي و هم91سراسري سال 

دشوارهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

212 ،214 ،221

كه اگر آن را از ديدگاه حركـت  آورند؛ درصورتيحسابگير به را نيز وقت208البته ممكن است بعضي از عزيزان سؤال       

.نسبي بررسي كنيد بسيار ساده است

A B
h V V t h / m���= ± ⇒ = + × =

0 0
20 20 0 8 32

 في حتماً به كتاب93براي ديدن سؤاالت مشابه كنكور سراسري سال 

.كنيد نشر دريافت مراجعه2 و 1دانشگاهي  پيشزيك

ها براي شمابا آرزوي بهترين
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.اندشدهديگر پرتابزيرا در خالف جهت يك


