
  1395رديبهشتا 24تعاوني سنجش،  4آزمون جامع رياضيات تجربيهای نقد پرسش 

 مهندس حسين هاشمي طاهری

 pub.com/-http://daryaft         های تعاونی سنجش       نقد آزمون   > نقد آزمون 1

 

 

 مهندس حسين هاشمي طاهری – 1395ارديبهشت 24تعاوني سنجش،  4آزمون جامع رياضيات تجربي هاینقد پرسش
 

 ي:نگاه كلّ

ی حسابی، مجانب، ی خط، دنبالهم ، معادلهی درجه دو  های معادلهریشه بودند و از روابط بین ضرایب و پیشین هایشبیه آزمونها پراكندگی پرسش

مطرح نشده بودند كه ایرادی هم ندارد.  رسشیپتابع و فصل اول هندسه  ،ها، خواص نمودارهاداری دنبالهنوایی و كرانیک  

 كه پاسخ به آن نیز نادرست بود. 152های جز پرسشها از پیچیدگی محاسباتی برخوردار نبودند، بهپاسخ به پرسش

را مورد بررسی قرار رسی مطرح نشده است؛ هرچند دبیران محترم آنتصاعد هندسی نزولی است كه در كتاب د هایهمجموع جمل حد  127 شرسپ

 .دهندمی

 های نو و ابتكاری:پرسش
 رسند.تر به پاسخ میهای ابتکاری سریعی تجربی با روشرشته هایی دانست كه در حد را پرسش 150و  143،  135،  129های رسشپتوان می

 دشوار:يا گير های وقتپرسش
سخ به آنبه ها اغلبرسشپ ساده بودند و نیازی به وقت بیش از حد برای پا سبی  در بخش هندسه، برای  153و  152ی هارسشپها نبود؛ اما طور ن

 رسند.نظر میطور نسبی دشوار بهآموزان تجربی بهدانش

 :يا نادرست غيراستانداردهای پرسش
 نادرست بود . 151 رسشپ

نیست، زیرا قاچ كروی در كتاب درسی تعریف نشده است، هرچند با یک تناسب ساده قابل  1ی هندسه ی كتاب درسیدر محدوده 155 هارسشپ

 باشد!حل می

 های نادرست:پاسخ
سوال  - سخ به  شده  138در پا ستعبارت زیر رادیکال» گفته  صورتی كه باید گفته می« ها منفی ا ها نامنفی عبارت زیر رادیکال»  شد:در 

 « است

 «باشد. ی عطف صفر میبرابر صفر است، پس طول نقطه xمشتق دوم در»  گفته شده  148در انتهای پاسخ تست  -

yو این در حالت كلی نادرست است؛ به عنوان مثال، در تابع   x ی عطف این تابع نقطه xلی برابر صفر است و xم درمشتق دو  4

 نیست!

ه شده نادرست است. درواقع خطی كه دو ئبا توجه به شکلی كه ارا 151پاسخ تست  -

)Aینقطه , ) 4 )Bو 1 , به یک 2( ها را در xكند، محور دیگر وصلللل میرا 

ای به طولكند، بلکه در نقطهیقطع نم -3ای به طول نقطه
8
3

قطع خواهد كرد  

صورت و این آغازی برای اشتباه حل كردن توسط طراح محترم شده است و دراین

 ها وجود ندارد.پاسخ صحیح در گزینه

)Aیاگر منظور طراح محترم، خطی شلکسلته بین دو نقطه , ) 4 )Bو 1 , ست  2( بوده ا

)Cی ی شکست، نقطهطوری كه نقطه , )3 رسم شده گویای این مطلب نیست!! رسشپگاه شکلی كه در صورت باشد، آن  

 ( Cکسته در خطی ش AB: 3/شکلخطی راست AB: 2شکل /: آزمون1)شکل

 

http://daryaft-pub.com/

