














 بسمه تعالی

 

توان گفت ای دانش آموزان قوی میحتی بر و کامال استاندارد برگزار شد.با درجه سختی متوسط نی در کل آزمو

 توسط رو به پایین ! م

 م.ت اشتباه بودیخارج از کتاب درسی و نه شاهد سواال ب غریب وت عجیبرخالف آزمون پارسال، نه شاهد سواال

 سال بودیم.   3ح سوال از همه فصل های کتب طرگذشته، شاهد برخالف آزمون سال 

 2ث آمار امسال از مبح (1400تا  1398از ون )موزشی تا کنبرخالف همه آزمون های برگزار شده در نظام جدید آ

 (119و  118تست های ) د.ی نظام قدیم بوکه مشابه نمونه آن در آزمون ها رح شده بودتست مط

 126، 124، 123، 108ت آزمون عبارتند از: چالشی ترین سواال

علی کند بیان میرو به پایین به تعداد قابل قبولی به چشم میخورد که  ن آزمون سواالت بسیار ساده یا متوسطدر ای

خواهند رسید. سواالتی رغم سختی درس ریاضیات، دانش آموزان با مطالعه در حد توانشان به درصد عادالنه ای 

 129و  127و  122و  118و  109از قبیل: 

ی قبل نمونه آن در آزمون های سراسری سال هاجدید مطرح شد که  نسبتاچهره ای تی در آزمون امروز با سواال

کراری است که هرسال سواالتی در نگر این نکته تو بیا ز نبودند،غم اینکه سواالت دشواری نیوجود نداشت علی ر

 125و  122 و  119و  118و  112و  105: این سواالت عبارتند از چهره جدید در کنکور سراسری طرح خواهد شد.

محاسبه حجم سوال طرح شد که البته این سوال در از مبحث دوران و اسری امروز برای اولین بار در آزمون سر

 125ق بود، تست شماره با مبحث کاربرد مشت ترکیب

این مطلب را  اهمیتسواالت مطرح شده در ادوار گذشته بود که  ون امروز تشابه سواالت باگیر در آزم نکته چشم

ال های گذشته غافل نشوند و هرگز حل این سواالت را به ماه های از حل سواالت سدانش آموزان  که رساندمی

 وان سنجش عملکرد موکول نکنند.انی و به عنپای

زوی موفقیت روز افزون همه دانش آموزانبا آر  
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