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تقـسيم  ) سـؤال 5(و فيزيـك    ) سـؤال 15(، هندسـه    ) سؤال10(ي  ت به سه قسمت محاسبات عدد     سؤاال،  در نگاه كلي  

 امسال از در آزمون چنينهم. باشد مناسب مي  ،ها از هر قسمت ذكر شده     الؤهاي قبل تعداد س   است كه طبق روال سال    شده

.استهاي درس مذكور مناسب سؤالنشده و زمان مربوط به تعداد طور كلي استفادههگير باشند بهايي كه وقتالؤس

هـاي قبـل تكـرار      االت جديـدي بودنـد كـه در سـال         ؤ س 152و  132،135،139،141،142،143،144،148االت  ؤس

. از كيفيت مناسبي برخوردار بودندزيكاالت فيؤچنين ساند ولي از كليت مباحث كنكور هنر خارج نيستند و همنشده

يـك  :  كهشدشايد بهتر بود قيد مي. درست باشندتوانند مي2 و 1دقتي شده كه  گزينه هاي  ال بي ؤ در بيان س   :150سؤال-

ن  ايـ   را حداقل با چند برش به قطعاتي تقسيم كنيم تا از كنار هم گذاشتن              ابرنابري   مثلثي با زاويه حاده    بيچونشور قائم   م

؟قطعات مكعب مستطيل حاصل شود

تـوان يـك    كردن قطعـات مـي    جـا ه، با يك برش و جابـ      الساقين باشد االضالع يا متساوي  ، مثلث متساوي   منشور يعدهاگر قا 

.مكعب مستطيل ساخت

؟دارند، قسمتي كه حداكثر تعداد تكرار يكسان را دارد به چه تعداد كنار هم قرار روهدر شكل روب:149سؤال-

ط به شـمارش اشـكال وجـود        هاي مربو الؤهاي قبل در س   ال در سال  ؤگونه بيان س  ناي.  گنگ و مبهم است    149سؤالبيان  

.استداشته

آمـوزان در   در شكل مورد نظر دومين ستاره از باال سمت چپ بـه طـور كامـل چـاپ نـشده و بـراي دانـش                        :151سؤال-

انـد و ايـن اشـكال در        آموزان گزينه دو را انتخاب كـرده       از دانش  ها سردرگمي ايجاد نموده و بعضي     د ستاره شمارش تعدا 

.بودهاي قبل نيز تكرار شدهبعضي مواقع در سال

 بـراي آن  154سـؤال ولـي در    .  مستطيل دارد  18 درست يبا گزينه بود  مطرح شده 1381 در سال    سؤالاين  :154سؤال-

.باشد مستطيل صحيح مي18نده نظر بولي به . است مستطيل انتخاب شده16 يعني 4گزينه 

 روز آخـر مـاه شـشم        ايـان پدر  : شـد كلمه پايان بهتـر بـود قيـد مـي         ،سؤال آخر قسمت پرسشي     يدر جمله :132لسؤا-

 است؟Aوق چند برابر موجودي صند

!با تشكر
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