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نگاه كلي* 

حـالم كـه    پيش از همه چيـز، خيلـي خـوش        ! آموزان عزيز و كاربران محترم سايت انتشارات دريافت       ي دانش سالم به همه  

.چنين آزمون سراسريهاي سنجش و همهاي آزمونهاي قبل در خدمت شما هستم براي تحليل سؤالامسال هم مثل سال

يادتـان  . بندي نهـايي دروس آرام برويد سراغ جمعخوانده باشيد و اين روزها آرامها را خوب جاي كار درساميدوارم تا اين  

.ي كنكور شما كامالً تأثيرگذار باشدتواند روي نتيجهبندي درست و حسابي خيلي خيلي مهم است و ميباشد يك جمع

:توان مورد بررسي قراردادي اين آزمون سنجش را از چند نظر ميهاي گسستهاما سؤال

:ها تعداد سؤال-1

ي كنكور سراسري بـين  هاي گسستهتوان به اين نتيجه رسيد كه در اين ده سال گذشته، تعداد سؤال      با يك بررسي ساده مي    

 تعـداد سـؤاالت   بـا تا بوده است كه تقريبن12ون سنجش ي اين آزمهاي گسسته تعداد سؤال . است سؤال در نوسان بوده    15 تا   13

هـاي مربـوط بـه بخـش اسـتدالل      توان از سؤال را نيز به نوعي مي125البته در همين آزمون سؤال . ن است آزمون سراسري يكسا  

.شود تا مي13ي آزمون برابر هاي گسستهصورت تعداد سؤالرياضي دانست كه دراين

هـاي پـيش در بعـضي از        الدر سـ  كـه   رفت خوبي داشـته، چرا    ي گذشته پيش  هااز اين نظر سازمان سنجش نسبت به سال       

!تر نبودهاي گسته هفت، هشت تا بيشهاي سنجش تعداد سؤالآزمون

:ها پراكندگي سؤال-2

 سـؤال از آنـاليز تركيبـي و    5ي اعداد، يك سـؤال از تركيبـات،         سؤال از نظريه   3در اين آزمون يك سؤال از بخش گراف،         

.رسد كه از نظر پراكندگي و پوشش كامل مباحث تقريبي مناسب به نظر ميبودها آمده سؤال نيز از مبحث مجموعه2احتمال و 

رسد كـه طراحـان   نظر ميطور بهي پيش نبود و اين  كدام مربوط به احتمال كتاب گسسته      هيچ ، احتمال  سؤالِ 5هرچندكه از   

كامـل  طور   كتاب گسسته را به    آموزان مباحث احتمال  محترم سنجش فرض را بر اين گذاشته بودند كه شايد هنوز بعضي از دانش             

. با استدالل مشابه، سؤالي نيامده بودنمين آزمون از انتگرال هم احتمال در هنكه مثلنخوانده باشند، چرا

:هاي سختي و سادگي سؤالدرجه) 3

هاي ونهاي آزمسؤال. است بودهيي درس رياض  هاي سنجش در زمينه   هاي آزمون ترين ضعف اين موضوع هميشه از بزرگ    

اين اتفاقي است كـه هـر سـال دارد    . ندگونه نيست ايننهاي كنكور سراسري واقعكه سؤال اند، درصورتي سنجش معمولن خيلي ساده   

1 از  راهاي سختي سؤال در همين آزمون اگر درجهمثلن. صدد اصالح آن نيستسنجش در سازمان محترمدانم چراافتد و نميمي

هـا  وضعيت سـؤال )  براي خيلي سخت   5 براي سخت و     4 براي متوسط،    3 براي ساده،    2 براي خيلي ساده،     1(بندي كنيم،    طبقه 5تا  

:گونه استبه اين
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تكراري يا جديد بودني سادگي يا سختي درجهمبحث شماره سؤال 

تكراري2آناليز تركيبي110

تكراري1هامجموعه126

تكراري2هامجموعه127

تكراري3اهرابطه128

تكراري2احتمال129

تكراري1احتمال130

تكراري1گراف150

تكراري2ي اعدادنظريه151

تكراري2ي اعدادنظريه152

تكراري3ي اعدادنظريه153

تكراري3احتمال154

تكراري3احتمال155

 سؤال گراف آزمون اصلي از شدت سادگي   نمثل(اند  ساده بوده هاي آزمون ساده يا خيلي      تر سؤال بينيد بيش طوركه مي همان

ها در چـه  چند سال گذشته را ببينيد و مشاهده كنيد سطح سؤالكه خودتان برويد و كنكورهاي     درصورتي!) رسدنظر مي دار به خنده

.اندازدتباه ميها را به اشسنجش معيار مناسبي نيست و متأسفانه بچهآزموناز اين نظر . استحد و حدودي بوده

:ها تكراري يا جديد بودن سؤال-4

ـ اهنگـ ا ب(91در كنكور سراسري . هاي سنجش نسبت به آزمون سراسري استضعفاين مورد نيز از نقطه     14تاالسـؤ ه  ب

داراي ،!اگر و اما، تازه آن هم با     ا ر شود يك سؤال  كه در اين آزمون فقط مي     ي جديدي داشتند درصورتي    سؤال ايده  3)سال گذشته 

خصوص اگـر خـود سـؤال كنكـور         اين مسأله چندان خوب نيست به     .  تكراري بودند  رسمنها  ي سؤال ت و بقيه  نساي جديدي د  ايده

باشـد و سـر جلـسه     يادش مانده آموز جواب سؤال    كه ممكن است دانش   چرا) 153 سؤال   مثلن(باشد  ن در آزمون سنجش آمده    عين

.دهدپاسخ درست كردن به آن بدون حل

هاي بهتري طراحـي    كند نسبت به سال گذشته آزمون      سنجش دارد تالش مي    ه سازمان كت اشاره كنم    اما در پايان بد نيس    

!هاي بعدي وضع بهتر شودرود در آزموناشكاالتي كه اشاره كردم هنوز وجوددارد اما اميد مي. كند و اين تالش ارزشمند است
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