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زندگيدين و ارزيابي كلي درس 
تعادل در تثبيت و تغيير رويكردها

:كنكور بندي بودجه•
.  ، مانند گذشته تقريباً سهم يكساني داشتند سؤالتعداد هر سه پايه دهم تا دوازدهم از نظر ): تثبيت رويكرد(

:درسي كتاب با انطباق •
.سؤال كنكور در محدوده كتاب درسي طرح شده بودند 25تمامي ): تثبيت رويكرد(

:سؤاالت تيپ •
.  طرح شد) سؤال 1(و سه قسمتي ) سؤال 11(،  دو قسمتي )سؤال 13(سؤال ها به صورت تك قسمتي ): رويكردتغيير جزئي (

.سؤال از بخش احاديث كتاب درسي طرح شد 5) تغيير رويكرد(
.تركيبي از شش درس طرح شدندسؤال  7) تغيير رويكرد(

 :سؤاالت چيدمان•
، ترتيب سؤال ها تقريباً بر اساس پايه مرتب شده اند99سال هاي گذشته و كنكور هنر متفاوت از ): تثبيت رويكرد(

ww
w-
ka
no

on
-ir



99رويكردهاي مشترك گروه رياضي و هنر 
 سهم باًتقري گذشته مانند ، سؤال تعداد نظر از دوازدهم تا دهم پايه سه هر :كنكور بندي بودجه•

  .داشتند يكساني
.بودند شده طرح درسي كتاب محدوده در كنكور سؤال 25 تمامي :درسي كتاب با انطباق  •
.شد اضافه قسمتي سه سؤال امسال گروه دو هر در :سؤاالت تيپ  •
 دوم نيم سال از بيشتر اول نيم سال سؤاالت سهم گروه، دو هر در :اول نيم سال بيشتر اهميت •

.بود
.بود هشد طرح پايه دو از تركيبي سؤال يك حداقل گروه دو هر در :پايه دو از تركيبي سؤال  •
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سؤاالتچيدمان 
  :شده اند مرتب پايه اساس بر تقريباً سؤال ها ترتيب ،99 هنر كنكور و گذشته سال هاي از متفاوت•

  دهم، پايه از 57 تا 51 سؤال
  يازدهم، پايه از 63 تا 58 سؤال
  مجدداً و دوازدهم پايه از 68 تا 64 سؤال
  دهم، پايه از 70 و 69 سؤال
 يازدهم، پايه از 72 و 71 سؤال
)رويكرد تغيير( .دوازدهم پايه از 75 تا 73 سؤال
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كنكوربودجه بندي 
است سؤال 8 مساوي طور به پايه هر سهم•
 سؤال 2 يازدهم پايه تركيبي، سؤال 4 دهم پايه سهم كه شده اند طرح تركيبي سؤال هفت •

  و دهم پايه از تركيبي 56 سؤال :است بوده پايه دو تركيبي نيز سؤال يك و  بوده تركيبي
تركيبي سؤال هاي افزايش :)جديد رويكرد( .دوازدهم

.
تركيبيپايه دوازدهمپايه يازدهمپايه دهمگروه آزمايشي

سؤال 1سؤال 8سؤال 8سؤال 8رياضي
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درسيانطباق با كتاب  

  .بودند شده طرح درسي كتاب محدوده در كنكور سؤال 25 تمامي•
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سؤاالتتيپ  

 شد طرح احاديث از سؤال 5 و شعر از سؤال 1 و متن از سؤال 5 ،آيه از سؤال 14 :سؤال انواع•
 يك احاديث بخش از معموالً گرديد مطرح درسي كتاب احاديث بخش از سؤال 5 رياضي گروه در
)رويكرد تغيير( .مي شد مطرح سؤال دو تا
 :جديد رويكرد .شد طرح قسمتي سه سؤال 1 و قسمتي دو سؤال 11 قسمتي، تك سؤال 13•

قسمتي سه سؤال يك طرح
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ديگر رويكردهاي قابل توجه
 7 درس و يازدهم 6 و 1 درس دهم،  6 و 5 ،4 درس :بودند شده طرح سؤال دو درس شش از•

)جديد رويكرد( .بودند سؤالي يك درس ها بقيه و دوازدهم
.شد مطرح سؤال يك حداقل 2 درس جز به دوازدهم درس هاي همه از•
 اهيمت( بود سؤال 10 به سؤال 14 دوم نيم سال با مقايسه در اول نيم سال سؤال هاي تعداد •

)جديد رويكرد( .)پايه دو در اول نيم سال به بيشتر
توضيحنيم سال دومنيم سال اولپايه
سؤال كمتر 2نيم سال دوم سؤال 3سؤال 5دهم
هر دو نيم سال به يك اندازهسؤال 4سؤال 4يازدهم

سؤال كمتر 2نيم سال دوم سؤال 3سؤال 5دوازدهم
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!كدام درس ها مورد توجه طراحان بودند؟

12 و 11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 درس هاي :دهم پايه•
12 و 10 ،9 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1 درس هاي :يازدهم پايه •
2 درس به جز 8 تا 1 درس هاي :دوازدهم پايه •

  درس ها آن از 98 كنكور در كه هستند درس هايي شد اند مشخص قرمز رنگ با كه درس هايي •
)كنكور ثابت درس هاي( .بود شده طرح سؤال يك حداقل گروه ها تمامي در


