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 نگاه كلي:
 

 !سالم و خسته نباشيد
 خورد: ايرادهايي به چشم مي ،منطقي بود ولي در بعضي موارد نسبت، به  ها پرسشسطح  ،به طور كلي در درس فيزيك

طرح شده كه اين مبحث در كنكور رياضي    پرسش 2فقط  ،در مبحث ديناميك به عنوان نمونه،رعايت نشده بود   ها پرسشبودجه بندي 
مطرح شده كه در    پرسش 2يا از مبحث فيزيك هسته اي  ؛مطرح شده نيز بسيار ساده بودند   پرسشِ 2دارد و همان    پرسش 4حداقل 

 باشد. تست مي 2تست مطرح شده كه در كنكور سراسري داراي  1باشد و از مبحث فيزيك اتمي  تست مي 1كنكور سراسري داراي 
در مبحث براي نمونه  ؛اند اي طرح شده ها سليقه   پرسشو مدارهاي الكتريكي در مباحثي مانند حركت شناسي ، ديناميك 

كه درآزمون سنجش چنين  صورتي در ؛شود كه ذهن داوطلب را بيشتر درگير كند طرح مي   پرسشهر ساله حداقل يك  ،شناسي حركت
ار شده بود.هاي گذشته تكر زمان، عيناً در سال-شده در قسمت نمودار سرعت مطرح   پرسشنبود و   

هاي  مطرح شده تكراري و ساده مي باشند. در صورتي كه در سال ي ها پرسشدر اين آزمون و آزمون قبلي ، در مبحث گرما (سال دوم) 
سخت طرح شده است.   پرسشاخير از اين مبحث   

 
 ي رياضي: سخني با طراحان و هشدار به داوطلبان رشته

شده  هاي طراحي پرسشزيرا عموم  ،رياضي و تجربي مشترك نباشد ي هاي رشته پرسشجان كالم اين كه به نظر اينجانب ، بهتر است  
بسيار  ي رياضي و از طراحان بزرگوار استدعا دارم كه اين نكتهي  از نظر سطح دشواري ، به كنكور تجربي نزديكتر است تا كنكور رشته

تجربي بوده و هست و ممكن است كه چنين  ي رياضي دشوارتر از رشته ي رشته  يها پرسش ،مواردهند كه در اكثر نظر قرار دمهم را مد
 آشنايي مواجه شوند. كنكور آشنا نباشند و در آزمون سراسري با لحن نا هاي پرسش رياضي با لحن ي رشته انآزموني باعث شود داوطلب
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