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واقعن يك سال تمام . تان بگويمتكدارد يك خسته نباشيد اساسي به تكاالخره كنكور تمام شد و پيش از هر چيز جاخب ب

. ايـد را بگيريـد  كـشيده هايي كهي زحمتسر گذاشته باشيد و نتيجه  اميدوارم آزمون خوبي را پشت    . سختي است خواندن كار درس

امـا  . ايد، دليلي ندارد كـه بنـشينيد و سـوگواري كنيـد    خراب كرده ي زندگي نيست و اگر كنكورتان را      كه واقعن كنكور همه   چندهر

:رسدهاي زير به ذهنم ميي كنكور نكتهگسستههايي سوالدرباره

آيـد و در   كم سيزده سوال در كنكور مي     كرده بودم كه از گسسته دست     ر تمامي نقدهاي قبلي خود در همين سايت اشاره        د-1

!تا بودهاي گسسته چهارده تعداد سوال91در آزمون سراسري . دهندتر سوال ميسنجش كمهاي آزمايشيآزمون

ي احتمال زيـاد    هانظريه اعداد نسبت به سال پيش كم شد و تعداد سوال          هايشد از تعداد سوال   بيني مي طور كه پيش  همان-2

احتمال سراسـري را    هايشود سوال كردم كه احتمال بخوانيد چون واقعن مي      مدام به شاگردهايم توصيه مي    امسال من . شد

. سوال از احتمال و همه كاملن قابل حل5زد، حاال اين هم شاهدش، 

، 104(ت سوال ساده، سه سوال متوسـط        از چهارده سوال امسال هش    . بودتر شده    نسبت به سال گذشته واقعن ساده      هالسوا-3

نظر من نـامفهوم اسـت و بـه احتمـال فـراوان              به 153چنين سوال هم) 151 و   143. (و دو سوال سخت بود    ) 152 و   146

.حذف خواهد شد

.شوداين دو سوال اصلن فرق كسي كه گراف خوانده و نخوانده مشخص نميبا. سوال گراف به طور وحشتناكي ساده بوددو -4

شود گفت فقـط سـه سـوال        كنكورهاي سراسري نيامده بود و بنابراين مي       تا به حال در    151و  143،  104هاي  ابه سوال مش-5

.ها ديده بودندها را قبل از اين بچهي سوالهاي بقيهنمونه. اندنسبتن جديد داشتهيمسال ايدهكنكور ا

يك سوال از استدالل رياضـي،  . شان سوال آمده بود   به نسبت اهميت   مباحثيتقريبن از همه  . ها خوب بود  پراكندگي سوال -6

اعـداد و پـنج سـوال از    ها و تركيبيات، سـه سـوال از نظريـه    ها، دو سوال از گراف، دو سوال از رابطه        مجموعهل از يك سوا 

مايشي سـنجش اهميـت     هاي آز بودم، اين بود كه در آزمون     ي ديگري كه در نقدهاي قبلي به آن اشاره كرده         نكته. احتمال

كنكـور . طور نيستشود كه در كنكور سراسري اينها داده مي  استدالل رياضي و مجموعه   خصوصخيلي زيادتري به پايه به    

.سراسري حرف من را ثابت كرد

تر بود و درجه ي سـختي هاي جديد كمي بيششايد اگر ايده. پسنديدمهاي كنكور امسال خوب بود و من     مجموع سوال در  -7

دبيرهـا بـه اشـتباه    آموزهـا و حتـا  كه يك عده از دانـش شد، اما با توجه به اين     تر مي بود، آزمون حتا به   ترآزمون كمي باال  

هـا و بـا     نقضي بود بر حرف اين دسـته از آدم        شود زد، آزمون امسال مثال    گويند گسسته سخت است و گسسته را نمي       مي

. درست نخواندند، ضرر كردندهايي كه گسسته راتوان گفت آنقاطعيت مي

!دشاد و پيروز باشي
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