
  

 

        ّای گزضتِ، تا سؤاالت ًْایی سال هطاتْت سؤاالت ًْایی ّش سالٍ سال سَم دتیشستاى  اّویت اهتحاًات ًْاییتا تَجِ تِ 

           دس ایيی کتثی دس کٌکَس سا تِ خَد اختػاظ دٌّذ. کاسگیشی ایي هجوَعِ، تیطتشیي تأثیش ًوشُتَاًٌذ تا تِآهَصاى هیداًص

ای غَست هجوَعِتِ ٍ آصهایطگاُ 3ضیوی  ٍ ٍ آصهایطگاُ 3احتوال، فیضیک  ٍ ، جثش2ى، ٌّذسِ تااختػاغی حساای ّکتاب دسس

 تَاًذ هَسد استفادُ قشاس تگیشد.عٌَاى هشجعی کاهل تشای اهتحاى ًْایی دس ایي هقغع هیگٌجاًذُ ضذُ است ٍ تِ

 :ددهفیذ ٍ هؤثش ٍاقع گش آهَصاىاص داًص دستِ دٍتَاًذ تشای  ایي هجوَعِ هی

            پشٍسش ٍ  آهَصشی هذسسِ ٍ  کِ اص اتتذای سال تِ فکش اهتحاًات ًْایی ّستٌذ ٍ ّوگام تا تشًاهِ ّاییآىگشٍُ ًخست تشای 

       سا تٌذی تَاًذ حکن یک کتاب جوع تشای چٌیي افشادی ایي هجوَعِ دس آخش سال هی دس ٍاقع اًذ،ایي هجوَعِ سا تِ کاس گشفتِ

 .اضتِ تاضذد

خَد تِ ًحَ هغلَب اص صهاى  اًذ ًتَاًستٍِ یا  اًذ ًثَدُهٌذ  ْشُتِ ّش دلیلی اص کالس حضَسی ت آهَصاًی ّستٌذ کِداًص ًیض دٍمگشٍُ 

 ضذُ تٌذیعثقِسؤاالت پشتکشاس حل گیشی اص ایي هجوَعِ دس هذت صهاى کَتاُ ٍ تا تْشُتَاًٌذ تا  هیآهَصاى گًَِ داًصایي ،استفادُ کٌٌذ

 دست یاتٌذ.یت فقکٌٌذ ٍ تِ هَ خَد سا جثشاى هاًذگی تا حذ صیادی عقة

   ای( تٌذی ًطذُ )تشگِعثقِ سؤاالتًاهِ ٍ ، پاسخضذُ یتٌذ عثقِ سؤاالتکلی ضاهل سِ تخص اساسی  غَست تِساختاس ایي کتاب 

 :تاضذهی

 غَست تِدقیق  یدّ آدسستا  ٍتِ تشتیة هثاحث کتاب دسسی  خشداد، ضْشیَس ٍ دی هاُ سؤاالتدٍسُ  01 ضذُ یتٌذ عثقِدس قسوت 

کاهالً  سؤاالتسعی ضذُ است تا  تشای جلَگیشی اص تکشاس سؤاالتتٌذی تٌذی ٍ دستِ. دس ٌّگام تیپاست ضذُ یتٌذ دستِ سال ٍ هاُ

هْن ٍ پشتکشاس سا  سؤاالتآهَصاى تتَاًٌذ تا داًصع ضَد جای دادُ ضَد ٍ دس تخص هشجع تاسیخ تکشاس آى هطخ سؤالدس یک  ،هطاتِ

 کٌٌذ. ضٌاسایی

ّوشاُ تا رکش تاسم  سؤاالتپاسخ تطشیحی  ،ًْایی اهتحاى یّا تشگِی تػحیح  َُیضتا  آهَصاى داًصیی آضٌاًاهِ تشای دس قسوت پاسخ

 .آٍسدُ ضذُ استاهتحاى ًْایی 

ًْایی ٍ اّویت ّش  سؤاالتتٌذی آهَصاى تا تَدجِضذُ است تا داًص آٍسدُ ى ًْاییاهتحا سؤاالتدٍسُ  22 طذًُ یتٌذ عثقِدس قسوت 

 سؤاالتتخص  هشتَط تِ آى اص سؤالضواسُ  ،سؤالکٌاس ّش  دس ایي قسوت دیگش فػل ًسثت تِ فػل دیگش آضٌا ضًَذ. اص عشف

سٍی آى تشای تسلظ تیطتش  دس غَست ًیاصیی ٍ ّن تیپ آى سا ضٌاسا سؤاالتآهَصاى تتَاًٌذ تا داًص رکش ضذُ است ضذُ یتٌذ عثقِ

 کٌٌذ. وشکضهثحث ت
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