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 نگاه كلّی

 شود.می متوسط ارزیابی 94( آزمون در مقایسه با آزمون سراسری سال 1

 های محاسباتی، تكراری و برای داوطلبان آشنا بودند.ها متوسط بوده و بیشترِ تست( بیشتر پرسش2

 گرفت.ها وقت زیادی را از داوطلبان میای در این آزمون زیاد بود كه بررسی آنهای چندجمله( تعداد تست3

صد باالی 4 صد  60( در این آزمون در صدهای زیر  20 -40دود خوب و در ح 45 -60عالی، در سط و در ست و دوباره پیش20متو ضعیف ا نهاد  ، 

 های قبل بگذارید.های كنكور سراسری سالتری برای بررسی تستمانده وقت بیشكنم در زمان باقیمی

 

 :هابررسی پرسش

 

  ساده: هایپرسش

 ها پاسخ داد:توان به آنی كتاب درسی به راحتی میهایی كه با مطالعهتست

 تجربی( 250ریاضی ) 215 

 

  متوسط: هایپرسش

 است.های كنكور به دفعات زیاد مطرح شدههای آزمایشی و كتابهایی كه در آزمونتست

 -(248) 213 -(247) 212 -(246) 211 -(245) 210 -(243) 208 -(242) 207 -(241) 206 -(239) 204 –تجربی(  236ریاضیییی ) 201

214 (249)- 216 (251)- 217 (252)- 218 (253)- 219 (254)- 220 (255)- 221 (256)- 222 (257)- 223 (258)- 224 (259)- 225 

(260)- 226 (261)- 227 (262)- 228 (263)- 229 (264)- 230 (265 )– 231 (266)- 232 (267)- 233 (268)- 234 (269)- 235 

(270) 

 

  تكراری: هایپرسش

 است.تغییر كرده عددهایشانفقط پیش بوده و های كنكورهای سراسری سال هایساختار تستتكراری و با  طورِكاملا بههتعدادی از تست

یاضیییی ) 206   -(253) 218 -(252) 217 -(251) 216 -(249) 214 -(248) 213 -(247) 212 -(245) 210 -(242) 207 -تجربی( 241ر

219 (254)- 220 (255)- 221 (256)- 226 (261)- 229 (264)- 230 (265)- 232 (267)- 233 (268) 

 

 گیر:های متوسط ولی وقتتست
 (244) 209 -(238) 203 -تجربی( 237ریاضی ) 202

 تست دشوار: 
 تجربی( 240ریاضی ) 205

 

 ها:پاسخ

خ این پاس یها در دفترچهستنبودن پاسخ تشریحی بعضی از تهای زیادی از طرف داوطلبان عزیز داشتیم مبنی بر كاملدر چند روز گذشته تماس

 اتارنمدر  پرسییشبفرمایید تا پاسییخ تشییریحی كامل برای آن  ی تارنمابرگهین مهایی كه از نظر شییما كامل نیسییت را در هی تسییتآزمون.  شییماره

 شود.گذاشته
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