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  94-95در كنكور تيزهوشان  تجربي بندي تعداد سواالت علومبودجه
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  سواالت علوم تجربي  موشكافي و بررسي

موشكافانه مرا مجاب كرد تا به بررسي  امسال تيزهوشان آزمون تجربي علوم برانگيز درسبحثت السوا
 ،سواالتي تحليليگير، طوالني، وقتي بلند، متن، سواالت هابپردازم. عبارتهاي آن و پاسخ هاسوال

 البته وآمد كه در اين سواالت به چشم ميمنطقي و كامالً به دور از فضاي كتاب درسي موضوعاتي بود 
گرديد.  انآموزاستدالل دانش و قدرت تحليل، تمركزاهش كباعث  ،زمان حاصل از كمبودر رواني فشا

راهكارهاي يقيناً از ها، ونگي حل سريع و پاسخگويي به آنسواالت علوم تجربي و چگ تكتك بررسي
  كنند.آماده مي 95-96كه امسال خود را براي امتحان سال  است آموزانيموثري براي دانش

  
  با تشكر مهرداد ساعي

   36سوال 
  : متوسطبندي سواالتتيپ

و شكل داده  55 يفحهو آزمايش كنيد ص هفتم انتخاب شده است، با شناخت نيروي  مغناطيسي درس ازاين سوال 
ي اين ي صحيح نيست و كلماتي كه نشان دهندهبايد به كلمه مااپاسخ داد  به اين سوال توان به راحتيمي ،شده

طوالني و براي  گير،وقتدر كل سوال خوبي بود ولي  .است كه بايد جواب نادرست را انتخاب كنيد دقت كرد
  .خسته كننده بود انآموزدانش

  
  37سوال 

  بندي سواالت: آب خوردنتيپ
 رسم كردن .نيروها را مشخص كرد جهتبايد  ابتدا در اين سوال است،هفتم انتخاب شده  درساين سوال از 

  گاه اهميت زيادي دارد.يهپمخصوصاً نيروهاي تك ،برآيندها
  
  

١
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  38سوال 
  آب خوردنبندي سواالت: تيپ

كشي علي و احمد در مسابقه طناب ،داردننياز  زيادي دقتاين سوال  ششم انتخاب شده است، درساين سوال از 
جا شدن آن دو هيچ اتفاقي ن نداشتند و با جابهبرنده شدبودند و در هر دو حالت تاثيري در  تاثيريبجزو نفرات 

  .بوده قز مسابوو مرحله پيردافتاد زيرا حسين در نمي
  
  39وال س

  : متوسطبندي سواالتتيپ
  توانست دردسرساز باشد.معادله ساده و فقط اعداد بزرگ مييك حل اين سوال از درس نهم انتخاب شده است، 

 

  40سوال 
  : متوسطبندي سواالتتيپ

بررسي  هاتستاين  ردو طرح شده است مبحث چگالي اين سوال از اين سوال از درس سوم انتخاب شده است، 
ي مستقيم دارد يا معكوس. چگالي با جرم و حجم رابطه كرد بايد توجه به طور مثال باشد،مي ها داراي اهميتفرمول

  ساز نباشد.لكبايد از ابتدا اين روابط ملموس باشد، تا در مقاطع باالتر مش انآموزبراي دانش
  

  41سوال 
  سطمتو: بندي سواالتتيپ

بررسي قانون برنولي و اين گونه سواالت كه با بررسي اوليه و نگاه  انتخاب شده است، هفتماين سوال از درس 
 4هاي آيد، گزينهبه سمت داخل مي 1ي شود، در اين سوال چون پنجرهها را كنار گذاشته ميگزينه تا از 2سطحي 

  شوند.حذف مي 1و 
 

  42سوال 
  سخت: بندي سواالتتيپ

توان به صورت آب مي ،سايت اين با توجه به جدول تهيه شده در انتخاب شده است، سيزدهماين سوال از درس 
  باشد.، احتمال سوال از اين جدول زياد مي، حتماً جدول را دانلود كنيدها دست يافتبه پاسخخوردن 
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  43سوال 
  كنندهگيج: بندي سواالتتيپ

را  1ي نامه كه گزينهبا توجه به پاسخ. داردي گيرمتن طوالني و زمان ،انتخاب شده است دوازدهماين سوال از درس 
 ايراد دارد. احتماالً  برد كه اين سوالتوان پياند ميرا انتخاب كرده 4ي اند، و استايد مجرب گزينهانتخاب كرده

  
  44سوال 
  سخت: بندي سواالتتيپ

تر جلوه ي محاسباتي آن در كتاب وجود ندارد و براي سختالبته رابطه انتخاب شده است،دهم اين سوال از درس 
 محاسباتي به صورت كامل در كتاب بنده آمده است. البته روابط دادن امتحان آمده است.

 

  45سوال 
  آب خوردن: بندي سواالتتيپ

 توانمي پاسخ صحيحبه  ،هاگزينهتك تكتحليل و حذف  با فقط انتخاب شده است،دوازدهم اين سوال از درس 
 دست يافت.

 

  46سوال 
  : متوسطبندي سواالتتيپ

 توان به جواب دست يافت.با بررسي و خط كشيدن نكات كليدي متن مي انتخاب شده است، دوماين سوال از درس 

 

  47سوال 
  آب خوردن: بندي سواالتتيپ

اين مبحث جزو سواالت سخت بود ولي امسال كار راحتي براي  93سال  انتخاب شده است، سوماين سوال از درس 
 آموزان تيزهوش بود.دانش

 

  48سوال 
  آب خوردن: بندي سواالتتيپ

زيست مطرح شده است و نمودارها را از براي اهميت بيشتر به محيط ،انتخاب شده است دوازدهماين سوال از درس 
 .اند و سوال بسيار راحتي بودآموزان ياد گرفتهقبل دانش
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  49سوال 
 بندي سواالت: سختتيپ

ي معكوس در صورت سوال احتمال گمراه شدن داوطلب را جود كلمهو انتخاب شده است، سوم اين سوال از درس
 آن بسيار باال بوده است.باشد كه احتمال انتخاب ربا ميي دل، گزينه 1گزينه  باال برده است. در اين تست

 

  50سوال 
  : متوسطسواالتبندي تيپ

اين  توان به راحتيجدول داده شده مي ي چگالي ورابطهبه  با توجه  ،انتخاب شده است سوماين سوال از درس 
  پاسخ داد. سوال را

  

  
  1 دار:كننده و ايرادگيج    3سخت:     6متوسط:     5آب خوردن: 

  

ترديد خداوند با فضل و بخشش خورم. بينميمن براي هر آنچه از دستم رفته غصه   امروز،تيزهوش آموزدانش چند لحظه استراحت:

   + xكند. خود برايم جبران مي
 x +    .مثبت انديشي رو چند برابر كن  
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