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 :یدگاه كلید

سالم به همه شم مدر این آزمون اول  یكه در وهله یزین چیترمهمآموزهای عزیز ی دانشبا  سنجش یخورد ایبه چ سازمان  ست كه   تیدرنهان ا

سال، رو سبت به درس كَیبعد از چند  ضیررد خود را ن سته در اات یا س سشبختانه ر داد و خوشییها تغن آزمونیگ ست كه را طرح كرده  ییهاپر ا

 .استتر هیبه كنكور شب شیپ یهانسبت به سال

سال م یاشهیآن اتفاق كل م كهیحالخوش شد.افتاد یكه هر  سیار  پرسشدو ن آزمون یا تكرار ن شا دشوارب شت كه  ن وارد به آراد یا یكم د بتوانیدا

م یگویك میتبر سازمان سنجشبه ن آزمون یبه خاطر ا. ولی بودقبا در مجموع آزمون قابلامّ ،داده شده بودمبحث گراف كه در  یپرسشژه یو، به كرد

  قبل بازنگردد. یهاسال یهیو به رو ابدیادامه ه ین رویدوارم همیو ام

 :هاتعداد پرسش

سال شاهد بودیپ یهادر  سش 10ا ی 9 تیدرنهام كه یش  ضیاز ر پر كه یالحدر آمد؛یمسنجش  یتعاون  یهادر آزمونگسسته و جبرواحتمال ات یا

سر در كنكور سش( 14 نیانگیمطوربه) 15تا  13 یسرا سشتعداد  كهآمد یم از آن پر سرسنجش  یشیآزمون آزما ییهاپر سرا  یلیخ یاز آزمون 

 .استطرح شدهن دو درس یاز مجموع ا پرسش 13 ن مشكل رفع شده و یان آزمون یا در اامّ ؛كمتر بود

 ها:پرسش یپراكندگ
سته یشب یلیهم خ هاسشپر یدر مورد پراكندگ  شده ا ست البتّه . روش معمول كنكور عمل  ستدالل یراد بگیا یاعدّهممكن ا رند كه چرا از بحث ا

ر ادامه كه د یجدول در. امده بودین یپرسشاستدالل  مبحث از كه م یاهشاهد بودرا  ییهاسال زین یدر كنكور سراسر ما ی، ولامدهین یپرسش یاضیر

 :مینیبین آزمون آمده را میكه از هر مبحث در ا ییهاپرسش، تعداد آمده

 هاپرسشتعداد  مبحث

 2 گراف

 3 ه اعدادینظر

 3 اتیبیترك

 4 احتمال-هایبیز تركیآنال

 1 هامجموعه

 0 یاضیاستدالل ر

 13 هاتعداد كل سوال

 د.شباهت دارافتد یاتفاق مهم  یكنكور سراسر در كه یزیست و چیكه منطق

 

 :یو آسان یدشوار

شوار در س ید سش یناو آ سبت خوب هاپر شدهیرعا یهم ن ست ت  سال یرادی. اا شته به  یهاكه  ن بود كه یا ،سنجش وارد بود یشیآزمون آزماگذ

سان یخ بود به نسبت كنكورها اشگسسته یهاپرسش ن ون دو درس با آزمیا ینهیدر زم ن مشكل رفع شده وین آزمون ایدر اكه یحالدربود؛ لى آ

 است. یاار پرسش سادهیبس آمده،ات یبیمبحث اِفراز در تركاز كه  پرسش كیالبته دشوار دارد و  یلیخ پرسش 2 اد و حتّیستیمواجه ن یاساده

 

 هاتعداد پرسش هاپرسش یدشواری سادگی و درجه

 1 ساده یلیخ

 4 ساده

 5 متوسط

 1 سخت

 2 خیلی سخت

 

  

http://daryaft-pub.com/


 1395بهشتیارد-سنجش یتعاون 3آزمون جامع حتمالاِوگسسته و جبراتیاضیر یهاپرسش ینقد و بررس 

 یمهندس عطا صادق 

 pub.com/-http://daryaft         سنجش        یتعاون یهانقد آزمون  >  نقد آزمون 2

 

 

 ها:پرسش ینقد و بررس

 یبیز تركیدشوار از آنال یپرسشدانست.  زین اتیبیترك مبحث جزو راآن توانیم یبه نوع  است كه یبیز تركیآنال از مبحث ن پرسشیا: 111 پرسش

م ینك یبندنكه حالتیا ایاست  یطوالن یمقدارحلّش راهكه  ز اصل عدم شمول و شمول استفاده كردد ایبا یعنیاست، ده یچیچون حاالتش پ ،است

 ست.یآن هم آسان نكه 

 دارد: ییهاچالش پرسشكه هر دو  استگراف از  150و  149دو پرسش 

ست كه در یمعمولش ا ،ر وجود داردیم چند مسییگویدر گراف م یدارد: وقت یك كژتابی یست، ولین یسخت پرسش: 149پرسش  ه ب هاپرسشن ا

ست ر و ممكنیك مسی یعنی ؛كنندینم توجهاد یزر یجهت مس ر ین مسار، همین مسید. ایریدر نظر بگ  Aبه  Bاز رأس  ای Bبه   Aرأس  زشما ا ا

ست ول سش، ن یدر ا امّا ؛ر كردهییتغاش جهت یا س پر ست ست و ممكنیع نیشا یست، ولیز گرفته كه غلط هم نیرها را در واقع متمایجهت م  ا

سخ شند كهیاندیب هاموزآانشد از یلیخ س 4 پا ست، امّیتا م  یكه كم یآموزدانشطبع به، میداررا  8و  میندارها نهیرا در گز 4بختانه چون ا خوشر ا

. اسددتر جداگانهیك مسددین بوده كه هر جهت در واقع یفهمد كه منظور طراح ایم یعنی ؛كندیها انتخاب منهیرا در گز 8ارتر باشددد، همان  یهوش

 دارد. یكژتاب یمقدار پرسشن یان یابرانب

اج یاحت  باشند، چونحل كرده راآن آموز سر جلسه دانش 10-15شتر از یدانم كه بیم دور از ذهنمن  است و یسخت پرسش  اقعوبه : 150 پرسش

اسخ ن پرسش را پیاباشد كه بتواند  یارشهُ تا آن حدبتواند  یآموزكه دانش است سخت یلیآزمون خ پرفشارط یشرا ق دارد و دریدق یك بررسیبه 

 دهد.

 :ه اعدادینظر یهارسشپدر مورد 

 یكی. است سال گذشته یكنكور سراسر یهاپرسش از  یكیمشابه  متوسط است.، یو آسان یاست و از نظر سطح سخت یخوب پرسش  :151پرسش 

 فقط اقن اتفیاد یكم داشت و شا یلیگذشته خ یهاسال یهاه به كنكوریشب یلیخ یهاپرسشن است كه ین آزمون سنجش ایگر اید یهایاز خوب

  افتاده است. احتمال پرسشك یپرسش و ن یهم در

4یك بار در كنكور سراسریاست.  یسخت واقع پرسشبه  :152 پرسش 1a ن آزمون یدر ا  است و ریپذبخش یبودند كه بر چه اعداد را خواسته

12 دهیبا همان ا 1a تمال آمدنش در كنكور هم هست.ست و احین یبد پرسش اند. البتّهكرده دشوارتر اپرسش ر، در واقع  آمده 

آن به اصطالحها كه بهپرسشن مدل یكه به ا یآموزدانش .ندارد یاست و مشكل یعیو پرسش معمول و شااز مبحث ب.م.م، ك.م.م :  153 پرسش

 دهد.اسخ پتواند به آن یم یراحتآشنا باشد، به مییگویم« یسازنیمتبا»

 ات:یبیمبحث ترك

 .به آن پاسخ داد توانیم یراحتاست و به یاساده پرسش یلیفراز است كه خبه اِراجع پرسشك یات یبیدر مبحث ترك

 شود مساحتش را حساب كرد.ساده مى یلیك شكل را خیاست و  یاست، شكل مبحث خود رابطه از پرسشك ی

سش سان هم :155 پر سش آ ستیپر س از ا سخهای بحث در شسری پر x یمعادله یهاپا x x k  1 2 سخ.  3 ست یكافگویی به آن برای پا

 .یمكن یگذاریجا فقط در فرمول

 اند.ن آزمونیا یساده یهااز پرسشات یبیترك مبحث پرسش هر سه گفت كه  توانین میبنابرا 

 حل است.قابل یسادگپرسش آسان طرح شده كه به كی ها نیز فقطاز جبر مجموعه

 مبحث احتمال:

 باشد.ی، متوسط میو آسان یاست و از نظر سخت یپرسش خوبكه آمده احتمال ساده  ك پرسش از مبحثی

 دقت كنند.  ید كمیآموزان بادانش و است نواش هدیا یآمده كه كمها شامدیات پیعمل از پرسشك ی

 است. عیمعمول و شاست و یخوب پرسش است. یع هندسیاز توز و   تابع احتمال پرسش

 

 رهنمودها:
ش میاهدیبه ندرت در كنكور د س سچیه باًیبدهند كه تقر یپر سخ دهد و یك سیشادر واقع  نتواند پا سش ب شوار مید با آن پر ت یریمدخواهند یار د

سنجندآموز آزمون دانش شما همهی. ارا ب سش ین كه  سخ دهرا  هاپر ست وقت درسچون م ،ستیخوب نلزوماً  دیپا خاطر به گرتان راید یهامكن ا

  .ردیبگ ك پرسشیدادن به پاسخ
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