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بودن  سراسـري بـوده و از نظـر اسـتاندارد    سطح نزديك به كنكورشناسي در آزمون سنجش از نظر ت زمين سؤاال

ت كنكـور سراسـري بـا ايـن     سـؤاال  سـال اخيـر   10ي اما با مقايسه ،نكور سراسري است  ت ك سؤاالسطح دشواري مشابه    

هـا   طي اين سال11عنوان مثال از فصل  به؛ در برخي از فصول استتسؤااليابيم و آن تعداد اوت را ميفتآزمون تنها يك    

از مبحـث زلزلـه در آزمـون    . بـود شده اما در اين آزمون يك تست طرح،شود طرح ميسؤال2در كنكور سراسري همواره   

 چهـارم لاسـ 8از فصل .بودنشدهي از زلزله طرحسؤال اما در اين آزمون  ، آسان داشتيم   نسبتاً سؤال1سراسري هر سال    

.بودشده تست طرح3شود كه در اين آزمون  يك يا دو تست طرح ميدر سراسري معموالً

:تسؤاالي بنداما طبقهو 
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 كه داوطلب با تكيـه بـر مطالـب كتـاب درسـي قـادر بـه         ،بودشده متوسط طرح  سؤال10 و    آسان سؤال15نابراين  ب

.ت نيز بودسؤااليهمهبه گويي پاسخ
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