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 :ینگاه كلّ

 

باش د، یهاس   ك ه ب ه آزم ون س نجش وارد مك ه از نظ ر م ن سا  یرادی ا ی، استاندارد برگزار شد؛ ولین آزمون از نظر سطح علمیا یكلّطوربه

 كند.یدور م یكنكور سراسر یاستاندارد كلّبودن آن اس  كه آن را از  یاقهیسل یها و تا حدّپرسش یبندبودجه

تس   در نظ ر  3ن آزم ون ی ش ود ك ه در ایتس  در نظر گرفته م 4 یدر كنكور سراسر یاضیر یرشته یبرا یمثا  در مبحث نور هندسعنوانبه

شده، در مبحث تس  طرح 5شود در آزمون سنجش یتس  مطرح م 4 یكه در كنكور سراسر یشناسگر در مبحث حرك ید یشده و از طرفگرفته

ك حال   جام د ی زیشده و از فطرح یاك هستهیزیتس  از ف 2 یدانشگاهشیپ 8تس  كه با استاندارد كنكور مطابق  ندارد. در فصل  5ك ینامید

ن ی ا ب ا یفص ل یعن یك م ورد هس تند؛ ی شده مرب و  ب ه رستان، هر دو تس  طرحیس سا  سوم دبیاس . در مبحث مغناطمطرح نشده یپرسش

 كردن ندارد؟!سؤا  طرح یبرا یگری، مطلب دیگستردگ

 وجود ندارد؟! یلوله، مطلب موردتوجهمیجز مطالب مربو  به ساس ، به یسیالكترومغناط یكه مربو  به القا 3ك یزیا در فصل آخر فی

طورك ه را همانی را ب ه داوطلب ان داد؟ ز ین ان نس بیسنجش، اطم یهاتوان با آزمونین اس  كه واقعاً میاز طرّاحان محترم دارم ا كه بنده یسؤال

ن ی دهن د و ایسنجش خود قرار م یبرا یسنجش را مالك اصل یتعاون یهااز داوطلبان آزمون یاریكوتاه، بس یزمان ین بازهید در ایمستحضر هست

 ن موضوع را مدّنظر دارند؟یرگوار سنجش اا استادان بزیطرّاحان به همراه دارد و آ یرا برا یار بزرگی  بسیموضوع مسئول

از ه ر   یكم  یفاص له  1394سا   یسه با آزمون سراسریا به نظر استادان بزرگوار سنجشْ آزمونِ برگزارشده در مقایكه آنیسخن و پرسش آخر ا

 دارد؟!ث یح
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