
 

 مقدمه
  

  :، كنكوري متفاوت 98كنكور 
  .متفاوت است هاي قبل با كنكور سال شرايط اين كنكوردليل، همين  بهبا تغيير نظام آموزشي همراه است و  98كنكور سراسري 

 :توجه كنيد1398آزمون سراسري سال اطالعيه سازمان سنجش در خصوص به  ،براي آشنايي با نحوه گزينش كنكور امسال 

شود،  انجام مي) نظام آموزشي قديم و جديدبراي دو گروه  الؤدو مجموعه س(با دو آزمون جداگانه  ، سنجش1398سال در  -1
  .يكسان طرح خواهد شد الؤاز مباحث مشترك دو نظام آموزشي قديم و جديد، س

نهايي در زيرگـروه    كل س نمرهبراسا صورت رقابتي به نمرات دو گروه داوطلبان نظام قديم و نظام جديد تراز شده و گزينش -2
به عبارت ديگر ظرفيت مجزا براي داوطلبان نظام قديم و نظام . شود مربوطه و ساير شرايط و ضوابط آزمون سراسري انجام مي

  . ودش ها تراز مشترك داده مي شوند و براي آن زمان سنجيده مي دو گروه نظام جديد و قديم همو  شود جديد تخصيص داده نمي
هـاي كنكـور سراسـري     سـؤال (آزمـون   10ة عالوه بر مجموعكانون فرهنگي آموزش تصميم گرفت ر اساس اين اطالعيه ،لذا ب
آمـوزان دوازدهـم و    قابـل اسـتفاده بـراي دانـش    (صورت اختصاصـي   يك كتاب به) هاي گذشته ويژة داوطلبان نظام جديد سال
  . را منتشر كند 1397ل و خارج كشور سال كنكور سراسري داخهاي  سؤالدو دوره شامل ) نالتحصيال فارغ

  :ساختار كتاب
التحصيل رشته  فارغ (بندي شده كه چهار گروه را مخاطب خود كرده است  در اين كتاب به صورتي طبقه 97كنكور  هاي سؤال
  )رياضيهاي رشته  دوازدهمي، رياضيالتحصيل رشته  فارغ، تجربيهاي رشته  دوازدهمي، تجربي

  : 97هاي كنكور  ي سؤالبند نحوه طبقه
  .شده استجديد در كتاب قرار داده و  هاي مشترك دو نظام قديم ابتدا سؤال: تغييراندكي خش مشترك يا بدون ب: بخش اول

تري مطالعه كنند؛ چرا كه احتمال طرح  كنيم مباحث مشترك را با دقت بيش به داوطلبان هر دو نظام جديد و قديم توصيه مي 
  .بسيار زياد است 98حث در كنكور سراسري سؤال از اين مبا

و يا تغييراتي  توانند با مالحظات برانگيز هستند و مي هايي كه بحث در بخش دوم سؤال: تغيير خش خاكستري يا باب: بخش دوم
اگانه مالحظات مربوط به هر سؤال جد. آورده شده است گويي باشند قابل پاسخ) قديم و جديد(آموزشي نظام هر دو براي جزئي 

  . در پاسخ تشريحي ذكر شده است
هاي  سؤال. شده است  نظام قديم و جديد قرار داده هاي مستقل هر دو در اين بخش سؤال: هاي مستقل خش سؤالب: بخش سوم

   .شده استقرار داده تأليفي   به همان تعداد سؤالاست، ولي براي نظام جديد  97هاي كنكور  سؤال نظام قديم عيناً همان
بـا ايـن تـدبير    . اسـت  هـاي درسـي   كتـاب  باحـث جديـد  م از شده است طراحيبخش براي نظام جديد اين هايي كه در  سؤال
  . خواهند داشتكامل  ةيك مجموعنيز  آموزان دوازدهمي دانش
آمـوزان   هايي هستند كـه دانـش   اند، سؤال هايي كه با ستاره در كنكورها داخل و خارج كشور رياضي مشخص شده سؤال: توجه

  .ها را تمرين كنند توانند آن رشتة تجربي نيز مي


