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:تقدیم هب
ساحت مقدس نبی مکرم اسالم حضرت محمد)ص( 

هک نور وجودش ظلمت جهل را از جهان و جهانیان زدود

قد جاءکم رسول منکم زیکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه



 سخن مؤلف

کایک شما دانش آموز گل رسزمین همیشه رپافتخار من اریان. خداوند را سپاسگذارم از سالم رگم من هب حضور ی
 21:26این هک رفصت خوبی ربای تألیف این مجموهع کامل فیزیک کنکور ربای بنده رفاهم آدم. االن ساعت 

شباهن روزی و ایجاد زماحمت ربای دوستان، ماه تالش  8است هک بعد از  1395دقیقه یکشنبه اردیبهشت ماه 
کال هب اپیان  کاران و زعزیانم هک حق بسیاری رب اراهئ این مجموهع دارند کار تألیف اولین مجموهع فیزیک کنکور تکنی هم

رسید. من اطالعات صحیح رد اختیار شما رقار می دهم قضاوت با شما دانش آموزان زعزیم. با ایجاد هس وژیگی اصلی 
کال این مجموهع را از تمام کتب آموزشی دیگر مجزا ساخته ایم و رب این مفتخریم زجورد پک  یج اهی آموزشی تکنی

کامل رتین و جدیدرتین مجموهع اهی آموزشی فیزیک کنکور کشور است:

( E  ،A  ،Hکتاب آموزشی هس سطحی )  (1
س شود و رد یک کالس وظیفهچون این کتاب آموزشی رقار است رب رس کالس اهی کنکور تدری 

بنده رب این است هک مطالبم رب تمامی دانش آموزان مفید باشد باید سؤاالت را رد سطح آسان، متوسط
و سخت طبقه بندی می رکدیم ات قدرت بهره ربداری را داشته باشند. فقط ممکن است این جا دانش 

آاقی بگی ما هک» تحت این عنوان آموزان متوسط و قوی دچار سؤ تفاهمی شوند و سؤالی بپرسند 



 

« دانش آموزان سطح باالرتی هستیم با کار رکدن سؤاالت سطح آسان وقت ما از دست میره ؟؟؟
رد اپسخ هب این دانش آموزان اقطع می گویم تجرهب ی چندین ساهل ی بنده رد کار آموزشی فیزیک 

تضمینی رب این نیست هک شما هب سؤاالت کنکور این را اثبت رکده است کار رکدن تنها سؤاالت سطح باال 

راحتتر نیز بتوانید اپسخ دهید هچ بسیار دانش آموزان قوی بوده اند هک رد آزمون اه و کنکور سؤاالت 
سخت را توانسته اند جواب دهند اّما سؤاالت آسان رت را زنده اند یا غلط زده اند پس ارگ می خواهید 

ه سطح سؤاالتی را دیده باشید و اطالعاتتان را از کف هب اوج ربسانید هب ردصد بسیار باالیی ربسید باید هم 
 انشااّلّل موفق می شوید.

کال (2  کتاب اهی آموزشی تکنی
این کتاب اه هک رد ابعاد کوچکتری رطاحی شده اند حاوی تمرین و تست اهیی هستند هم ارز با       

ن تمرین رد منزل هب عهده ی خود ردسناهم اه و تست اهی کتاب اصلی. حل این سؤاالت هب عنوا
دانش آموز است. رد گذشته وقتی رس کالس اهی کنکور مبحثی را تدریس می رکدم متوهج یادگیری 
بچه اه می شدم اّما مشاهده می شد تعدادی از آن اه رب رس آزمون کارائی کالس را رد اپسخگویی هب 

زبرگ و تنها مشکل این زعزیان زندن    سؤاالت ندارند بعد از ربرسی اه بسیار متوهج شدیم مشکل 



 

تست اه و تمرین نکردن رد منزل بعد از رشکت رد کالس است، هک ما امسال با رطاحی و اراهئ این 

کتابک اه ربای دانش آموزان این موقعیت را رفاهم رکده ایم هک این مشکل را ربرطف کنند و 
فیزیک کنکور ربسند. الزم هب تذرک است هک گام مؤرث دیگری رد رسیدن هب ردصد بسیار باال رد ردس 

سؤاالت موجود رد این کتابک اه اغلب از سؤاالت کنکوراهی رسارسی داخل و خارج از کشور 
کال اغلب سؤاالت تألیفی بوده است با گنجاندن این کتابک  است چون از کتاب اهی اصلی تکنی

کان دیدن تمام سطح سؤاالت را رفاهم  رکده ایم. رد ضمن چون وقت شما رد رد پکیج اهی آموزشی ام
سال کنکور کمتر از ارزش کالس نیست تعداد این تمرین اه بسیار مناسب ) هن کم، هن زیاد ( انتخاب 

 رکده ایم.
3) DVD  اریواه و مجله اهی دی 

کلی خالهص و زیبا جمع بندی رکده ایم و تعدادی  کمی ورد مجله اهی دی  اری کل مطلب کتاب را هب ش
 2اه این بنده حقیر هب آموزش رد طی  DVDسیدن هب این منظور گنجانده ایم و رد سؤال ربای ر

اری و تست اه و مطالب داخل آن رپداخته ام. این مجموهع رصاًف ربای وساعت این مجله اهی دی 
آزمون اهیی رطاحی شده است هک هدف آن آزمون جمع بندی یک یا چند فصل کنکور است 



 

روز و رخداد ماه این آزمون اه بیش رت ربزگار می شود.( این قسمت ) رد آزمون اهی دی، عید نو
از پکیج اهی آموزشی ارگ هچ کوچک و زجئی است اّما وقت بنده و رگوه تألیف را بیش رت از مابقی 
قسمت اهی دیگر رگفت چون رد آینده هم خود خواهید فهمید هک رد ره کار جمع بندی کار زجء ارکان 

 ر است.اصلی رد اتمام آن کا
 سخن آرخ

رد اپیان هب ردگاه خداوند متعال ربای تمامی شما دانش آموزان گل رسزمینم بالخص شما کنکوری اهی 
زعزی آرزوی توفیق روزازفون و موفقیت همه جانبه ی شما رد آزمون اه و رد نهایت کنکور رسارسی 

کاران زعزیم هک بیش از بنده رب ای اراهئ این پکیج کامل را مسئلت دارم و از تمامی دوستان و هم
 دارم. امکل تشکر، سپاسگذاری و خدا قوت آموزشی رما یاری رسانند

 ارادتمند شما
 مهندس سینا بگی
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