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 سؤال ۰۴ الی ۰۲ تیي تایذ کِ است شذُ گرفتِ درًظر ٍقت دقیقِ ۵۴  تاشذ هی زیست درس کِ اٍل دفترچِ تجرتی رشتِ در

 . کٌٌذ چک را هاتقی دٍم زهاى  در ٍ تکٌٌذ ًیس کوتر را تعذاد تَاًٌذ هی ضعیف آهَزاى داًش حتی ٍ اٍل سری در

س تِ ٍ سپسَال شیوی جَاب دادُ  ۰۲تا  71تا تَجِ تِ تاالتر تَدى ضریة شیوی اتتذا در دٍر اٍل  تِ  ۰دردفترچِ شوارُ 

حرکت ٍ هقذاری دیٌاهیک ّن تِ جس ذ . هثاحث دٍازدیسَال را در دٍر اٍل جَاب دّ 7۴ذ ٍتقریثا یسراغ فیسیک ترٍ

اسخذّی راحتی دارًذ ٍ از یازدّن ّن هثاحث هغٌاطیس ٍالقاء سادُ تر ّستٌذ ٍ در دّن تِ جس فشار ٍدها ٍگرها هثاحث پ

 سادُ تر ّستٌذ . 

 شٌاسی زهیي درس ٍ قثل سال هشاتِ سؤال ۰۲ ریاضی درس کِ است ریاضی ٍ شٌاسی زهیي شاهل کِ سَم دفترچِ هَرد در

 .  است هٌاسثی تسیار ٍقت کِ سؤال ۵۴ ترای دقیقِ ۰۲ هجوَعاً کِ است کوتر قثل سال از سؤال ۴ کِ سؤال 7۴

 کارکردى ترای ۵ ٍ ۰ ،۴ ،7 ّای فصل ٍ  دارد تأثیر ّا رشتِ ّوِ رٍی کِ چرا شَین غافل شٌاسی زهیي درس از ًثایذ الثتِ

 ًیاز زهاى دیذین ٍ شذین ریاضی درگیر اگر کِ داد پاسخ زهیي سؤال چٌذ تِ اٍل تَاى هی ًیس آزهَى هذیریت ترای. است خَب

 . ًیست صفر زهیي درصذ کِ تاشذ آسَدُ  خیالواى دارد

 دٍم دٍر ترای هاتقی ٍ است کافی اٍل دٍر ترای زهاى دقیقِ ۰۴ الی ۰۴ هجوَعاً ٍ اٍل دٍر در سؤال پاًسدُ حذٍد ًیس ریاضی

 یت قرار دّیذ.َهثاحث کِ تسلط کافی داریذ ٍ سَاالت سادُ تری ًسثت تِ سایر هثاحث دارًذ را در اٍل ریاضی در. تواًذ

 اهواز طالیه داران تیسهوشان مرکس مشاور شهاوند شهروز


