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21 تست 21ص :  تجربي230 رياضي و 192-

12 و 11 تست 64ص :  رياضي231 رياضي و 194-

6 تست 63ص :  رياضي193-

18 تست 120ص :  تجربي232 رياضي و 196-

10 تست 159ص :  تجربي234 رياضي و 198-

1 تست 217ص :  تجربي235 رياضي و 230-

نگاه كلي* 

صورت زيـر  توان اشكاالت آزمون را بهمينگاه كلي  در  . تر بود قبولدر مجموع اين آزمون نسبت به آزمون جامع قبلي قابل         

:بندي كرددسته

.بودند و تكراري بودندشدهمطرحقبلي نجش هاي سهاي قبل و آزمونبسياري از سؤاالت در كنكورهاي سال)1

.چيدمان سؤاالت مطابق آزمون سراسري نبود)2

در آزمون سراسري سؤاالت هر فصل مطابق با كتاب درسي آموزش و پرورش است ولي در ايـن آزمـون سـؤاالت هـر                         )3

 حتي در قسمتي از آزمون ؛هم بريزدگويي بهآموز در پاسخشود كه نظم فكري دانشفصل نامرتب بود و اين امر باعث مي

 و  211 تجربي و    164،  163سؤال   (.هاي ماده برگشته است   هاي ماده وارد گرما شده و دوباره به ويژگي        سؤاالت از ويژگي  

) رياضي212

.استدر هر دو رشته يك سؤال مبحث عدسي كم داده شده)4

 سـؤال  2است كه در هر رشـته  شدهؤال داده س5ي تجربي هاي ماده و گرما و در رشته    سؤال ويژگي  6ي رياضي   در رشته )5

.استشدهزياد داده

.شده كه زيادتر از تعداد سراسري استي رياضي داده سؤال الكتريسيته ساكن در رشته5)6

!ي تجربي القا الكترومغناطيس وجودندارددر سؤاالت رشته)7

!اي وجودنداردبي سؤال حركت دايرهي تجردر رشته)8

هـاي شده از اين مبحث در آزمونتر از تعداد سؤاالت مطرح شده كه بيش  ل حركت نوساني داده    سؤا 3ي تجربي   در رشته )9

.سراسري است

.تر از تعداد سؤاالت اين مبحث در آزمون سراسري استاست كه كمشدهت تنها يك سؤال دادهاز مبحث صو) 10
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
توضيحي پرسششماره

.نشدههاي گذشته ديدهاسري سالبود كه در كنكورهاي سرشدهاين سؤال با طرح جديدي ارائه رياضي163

.گير بوداين سؤال هم جديد و هم نسبتاً وقت رياضي184

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

 رياضي177

 تجربي220
.گير و نسبتاً تشريحي استاين سؤال؛ سؤالي وقت

 رياضي185

 تجربي224

آمـد  حـساب مـي  گيـر بـه   رياضي نيز سؤالي جديد و وقت184كه سؤال گير بود و با توجه به ايناين سؤال وقت  

.ي مباحث باشدتر از بقيهشد مجموعاً مبحث ديناميك در اين آزمون سختباعث مي

.بودنشدهت مطرحهاي قبل بدين صورگير بود و در كنكورهاي سالسؤال كامالً وقت رياضي168

 رياضي195
شـبيه ايـن سـؤال در    . گير بود سؤال وقت،شدي دوپلر براي مسئله نوشته مي      بار رابطه  2كه بايد   با توجه به اين   

.استشدهي رياضي داخل كشور مطرح رشته84سراسري سال آزمون 

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
يشماره

پرسش
توضيح

 تجربي219

 رياضي176
! است كه اشتباه بوده3ي است و جواب هم گزينه نادرست تايپ شده3ي  و گزينه2ي گزينه

.استده آم1ي نامه گزينه در پاسخشود ولي مي2ي جواب گزينه تجربي231

!استشده تايپ 185 قسمتي از جواب سؤال  اين سؤالنامه در وسط حلدر پاسخ رياضي172

.كندي سرعت كفايت ميسرعت نيست زيرا سرعت مثبت است و كلمه» اندازه«ي نامه احتياجي به كلمهدر پاسخ رياضي181

 رياضي191

 تجربي229

زيـرا در ايـن   . سرعت انتشار موج نيـست » بزرگي«ي در صورت سؤال براي سرعت انتشار موج احتياجي به كلمه     

.سرعت انتشار موج مثبت استسؤال با توجه به معادله 
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