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ترتيب سوال ها از دوازدهم به دهم است  .

از فصل  ) ١٥٦(سوال اول فيزيك. در اين ترتيب يك استثنا وجود دارد

.  مغناطيس فيزيك يازدهم است

 قرار گرفتن سوال ها كه معموال در نظام قديم از مقاطع پايين تر ترتيب

شروع  و به فيزيك پيش دانشگاهي ختم مي شد 

 هستيم  ٩٩سوال مشترك بين نظام قديم و جديد در كنكور  ٤٠شاهد ww
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 طرح سوال از هر مبحث دقيقا با ترتيب قرار گرفتن هر مبحث در كتاب درسي
مطابقت دارد

 درصد حذفي سوالي  طرح نشده است ٢٠از
سوال هاي بعدي به . از فصل مغناطيس فيزيك يازدهم است) ١٥٦(سوال اول

ترتيب مباحث زير قرار گرفته است
 و برهم كنش امواج،فيزيك ، موج نوسان و موج، ديناميك، حركت(دوازدهم

)اتمي 
 مغناطيسي، جريان، مغناطيس، القا ساكن(يازدهم(
  ترموديناميك و  گرماو دما هاي مواد، ويژگي فيزيك و اندازه گيري ، (دهم.( ww
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است شده طرح درسي كتاب سطح در ها سوال تمامي

و ها تمرين از مستقيم طور به فيزيك سوال ٤٥ از سوال٢٥ تعداد 
 كامال نيز ديگر سوال٢٠ .است شده طراحي درسي كتاب هاي مثال

.است شده طراحي آن متن از و درسي كتاب سطح در
عرضي موج يك نقش به مربوط كه  ١٧١ سوال رسد مي نظر به 

  .دارد درسي كتاب مباحث از باالتر سطحي است

سازمان شده اعالم منابع از ها سوال بقيه شده اشاره سوال از غير  
 از كه معني بدين .است شده طرح فيزيك درس براي سنجش

نشد مشاهده مبحث خارج سوال هيچ شده اعالم حذفي منابع ww
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سوال ٢٠)دوازدهم(٣فيزيك ازكتاب سوال تعداد
سوال١٣) يازدهم (٢ فيزيك كتاب از سوال تعداد
سوال ١٢)دهم( ١ فيزيك كتاب از سوال تعداد
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نام مبحث ٩٨سراسري داخل كشور  ٩٩سراسري داخل كشور 

حركت بر خط راست ٤ ٥
ديناميك ٦ ٥

نوسان و موج ٤ ٥
برهم كنش هاي موج ٢ ٣

آشنايي با فيزيك اتمي ٢ ٢
آشنايي با فيزيك هسته اي ٢ wwدرصد حذفي بود ٢٠ جز
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`مبحثنام  ٩٨سراسري داخل كشور  ٩٩سراسري داخل كشور 

الكتريسيته ساكن سوال خازن ١سوال ساكن و  ٤ سوال خازن ١سوال ساكن و ٣

جريان الكتريكي ٤ ٥
مغناطيس ٢ ٢

القاي مغناطيسي ٢ ٢
فيزيك و اندازه گيري - ١

كار ، انرژي و توان ٢ ٢
ويژگي هاي مواد ٣ ٣

دما و گرما ٤ ٣
ترموديناميك ٣ ٣

سوال از هر مبحثتعداد 
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 زياد مشاهده   ٩٩كاربرد رياضيات در مسائل فيزيك در كنكور
شد

تعداد سوال هاي حركت نسبت به سال گذشته افزايش يافت.
در مباحث ديگر بودجه بندي تقريبا مشابه سال هاي گذشته است
مانند سال گذشته از الكترومغناطيس ، چگالي سوال نداشتيم.
 از اين  (سوال طرح شده بود ١امسال از فيزيك اندازه گيري

)سوال طرح نشده بود ٩٨مبحث در كنكور 


