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نگاه كلي* 

رسـد در سـال جديـد رونـد طراحـي سـؤاالت در       نظـر مـي  هـاي گذشـته بـه   هاي سـنجش در سـال    برخالف آزمون 

.ي زيادي وجود دارد، هرچند هنوز تا حد مطلوب فاصلهتر شدههاي رياضي و رسم منطقيآزمون

سـر  اي كـه بايـد   نكتـه . بـر هـستند  كه به لحاظ علمي و اطالعاتي سـخت باشـند زمـان   تر از اين سؤاالت آزمون بيش  

و باقي سـؤاالت را بـه   هاي ساده باشيد باشيد و تنها در زمان اندك به دنبال سؤالي كنكور سراسري مد نظر داشته   جلسه

.زمان اضافه موكول كنيد

رايبـ ي سـاده،  ههـا را حـل كـرد درجـ    تـوان در نگـاه اول آن      نظرم مـي   سؤاالتي كه به   رايبندي سؤاالت ب  در درجه 

تر بـراي   هايي كه بيش  سؤالرايبي متوسط و    اي دارند درجه  ي فرمولي خاص ساده   گير هستند يا نكته   هايي كه وقت  سؤال

.امي سخت را درنظر گرفته داوطلب هستند درجهرفتن وقتگ

:سؤاالت ساده* 
 شمردن اعداد باشدبه تنها شايد احتياج-132

133

.العاده ساده استنظرم فوقنهايت در كنكور اهميت دارد و بهي مبحث تشابه كه ب-138

143

جـزو  هـاي بحـث تقـارن    سـؤال . هاي كنكور سراسري از نظر كميت بحث تقارن اسـت   ترين بخش  يكي از مهم   -148

.آورترين سؤاالت استنمره

 كنكورهاي سراسري گذشتهزا سؤالي تكراري -154

:سؤاالت متوسط* 
نظر بنده با كمي وقت و مفهومي حل كـردن سـؤاالت   كه بهاست ن اي داوطلب بخش درصدها از مشكالت عمده -131

.شوديمترين مباحث جزو ساده

136 و 134

.نامه به آن اشاره شده احتياج به فرمولي داريم كه در پاسخ-137

157 و 155، 152، 151، 150، 147، 146، 145، 144، 139

:ت دشوارسؤاال* 
159 و 156، 153، 149، 142، 140، 135

سؤاالت غلط* 
141 و 160، 154
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: بندي سؤاالتبا توجه به طبقه

.باشدمي% 18يابد باالي درصد خام براي داوطلبي كه اين درس از دروس اصليش نمي-

.باشدمي% 50باشد، در حدود درصد خام براي داوطلبي كه اين درس از دروس اصليش مي-

:»ينفرسم «
.انـد كم جاي خود را با سؤاالت تئوري عـوض كـرده          هاي فضايي كم  يابي و تجسم  ها گذشته و سؤاالت مجهول    سال

در كـل امتحـان   .شـود تر ميتر و بيشبيش» ينفرسم «هاي تئوري رويم اهميت كتابباشيد كه هرچه جلوتر ميدقت داشته 

.ي موجود نبودقاعدهمنطقي بود و سؤاالت تقريباً خارج از 

:سؤاالت ساده* 
178 و 175، 173، 171، 167، 162

:سؤاالت متوسط* 
177 و 174، 172، 168، 165، 161

:سؤاالت سخت* 
180 و 179، 176، 170، 166، 164، 163

 كـه  درصـد كـساني  . و باالتر از آن اسـت % 30برايشان اهميتي ندارد در حدود   » ينفرسم  «درصد افرادي كه درس     

.باشدمي% 55اين درس از دروس اصليشان است در حدود 
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