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«   خداهب انم »     

 «   ۹8 سال اتوماسيونارشد  كنكور كنترل خطیت سؤاال موضوعیتحلیل »   
 دهد: یل را پوشش میل بطور خالصه، موارد ذین فایا

 بوده است. كه تست از آن مطرح شده ییایمدیج مالتیشمارة پك -1
 (چهار ستاره = دشوارترین تست ت  سؤال  یزان سختیم -2
 هر سوالح ینه صحیگز  -3
 اند( مشخص شده و نحوة اعتراض به آنها  كه با نماد  ها تستموجود در  یاشتباها ت احتمال -4
 نكا ت خاص و جالب مربوط به هر تست برخی -5
 بنده نسبت به سؤال ت آزمون شخصير نظ -6

 چند تذرك بسیار مهم:
گر، چنانچه در یان د یبه ب است  در آن وجود داشته نكتة اصلی تستپكیجی است كه نشاندهندة صرفًا نوشته شده در كنار هر تست  شماره پكیج، ها تست تركیبیت یتوجه به ماهبا  -1

 (.ایم نكردهای  به شمارة آن پكیج اشاره، این گزارشحفظ اختصار  یز استفاده شده باشد، برایجها نیر پكیموجود در سا یها دهیا ایك تست از نكا ت یحل 
 .صادق نباشد عمومممكن است در مورد اند و لذا  بنده استفاده كرده یایمدیمالت یجهایاست كه از پك یزیان عز یاز دانشجو  یافتیدر  یدبكهایهر تست، ف دشواريزان یمالك م -2

 <<<<<< 
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*** 

 
 .انجام شده است  11ویدیوي  - 7 جلسه - 1پكیج این تست در حل صحیح است.   3گزینة   

 .مطرح شده در این ویدیو بسیار زیاد است هاحتمال مطرح شدن تستي با اید 

** 

  
  انجام شده است.  14bویدیوي  - 16 جلسه - 1پكیج حل این تست در صحیح است.  4گزینة  
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**** 

 

 انجام شده است.  7ویدیوي  - 46 جلسه - 3پكیج صحیح است. حل این تست در  4گزینة  

 .استبسیار بسیار! زیاد احتمال مطرح شدن تستي با ایدة مطرح شده در این ویدیو  

***  

 
 انجام شده است.  20ویدیوي  - 16 جلسه - 1پكیج حل این تست در صحیح است.  1گزینة  

 .احتمال مطرح شدن تستي با ایدة مطرح شده در این ویدیو زیاد است 

***  

 
 انجام شده است.  9ویدیوي  - 8 جلسه - 1پكیج حل این تست در صحیح است.  1گزینة  

 نیست...این سؤال نادرست نیست ولي چندان هم استاندارد  
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**  

 
  انجام شده است.  7ویدیوي  - 31 جلسه - 2پكیج حل این تست در صحیح است.  2گزینة  

***  

 
 انجام شده است.  15ویدیوي  - 39جلسه  – 3پكیج حل این تست در صحیح است.  1گزینة  

 .تستي با ایدة بسیار زیاد است ، احتمال مطرح شدن مجدد  ویدیوعلیرغم تكراري بودن ایدة مطرح شده در این  

****  

 
 این تست داراي یك اشتباه بسیار ظریف و البته قابل اغماض است كه در ویدیو به آن اشاره شده است.صحیح است.  4و  2هاي  گزینه  

   انجام شده است.  16ویدیوي  - 39جلسه  – 3پكیج حل این تست در 

 .احتمال مطرح شدن تستي با ایدة مطرح شده در این ویدیو بسیار زیاد است 
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***  

 
 انجام شده است.  12bویدیوي  - 36 جلسه - 3پكیج حل این تست در صحیح است.  3گزینة  

****  

 
  انجام شده است.  16bویدیوي  - 43 جلسه - 3پكیج حل این تست در صحیح است.  2گزینة  

 .زیاد استبسیار احتمال مطرح شدن تستي با ایدة مطرح شده در این ویدیو  

 


