
88 آبان -نجشستعاوني  در آزمون رياضي تجربيهاي نقد پرسش1

نگاه كلي* 

ضـمن عـرض خـسته نباشـيد بـه برگزاركننـدگان آزمـون و        . آزمون نوبت اول شركت تعاوني سنجش برگـزار شـد         

آموزانِ مشغول  در اين مقطع از سال دانش     . ي آزمون بيان كنم   خواهم نظرم را در مورد برنامه     طراحان محترم در ابتدا مي    

ي ايـن   برنامـه . كردن تمـامي دروس پايـه را ندارنـد         كافي براي دوره   دانشگاهي معموالً فرصت  ي پيش به تحصيل در دوره   

 صـفحه از  50چنـين حـدود   اي از رياضيات پايه و هـم ، مثلثات، تابع و بخش عمده1ي آزمون شامل مباحث سنگين هندسه    

 ايـن مباحـث     ي تمـامي  آموزان متوجه شدم كه نبود فرصت كافي براي مطالعه        در برخورد با دانش   .  است 1دانشگاهي  پيش

:زمونو اما نقد اين آ. كندها ايجاد نگراني ميبراي برخي از آن

كه ايـن مبحـث در كنكـور    با توجه به آن. ي دوم است پرسش مربوط به معادله و تابع درجه    5ها   در ميان پرسش   -1

.دادرا كاهش ميهاي اين قسمت كنم بهتر بود طراح محترم تعداد تست تست است، فكر مي1سراسري فقط داراي 

)  تـست از احتمـال     2 تـست از آمـار و        2( سال گذشته، همواره چهار تست از مباحث آمار و احتمـال             4 در كنكور    -2

 سـؤال   5امـا در آزمـون سـنجش،        . اسـت هاي آزمون بوده  جانب همواره جزء بهترين قسمت    نظر اين است كه به  مطرح شده 

ي سـنجش نيـز   هـاي گذشـته   هـاي سـال   ها در آزمون  مشابه آن . (اي است هشده از اين قسمت بسيار تكراري و كليش       مطرح

.)استبودهآمده

كـنم  تصور مي .  است 70 و   65،  65،  68 سؤاالت كنكورهاي سراسري     137 و   136،  135،  128ي  هاي شماره  سؤال -3

. نيستسؤاالت كنكور سراسري آن هم مربوط به هجده سال گذشته، با كنكورهاي امروزه خيلي سازگار

آمـوزي  اگـر دانـش   . اسـت ي كامالً يكساني در طرح تست استفاده شده        از نكته  129 و   127ي  هاي شماره  در تست  -4

.ي مورد نظر را نداند دو تست را از دست خواهد دادنكته

م هـاي نظـام قـدي   هـاي كتـاب  اين نكته در تمرين.  مربوط به كتاب رياضي نظام جديد نيست     123ي   پرسش شماره  -5

.استوجود داشته

تـا  . ي درست نوشته شود و بعد به حـل تـست پرداختـه شـود              ي گزينه  بهتر است در پاسخ تشريحي ابتدا شماره       -6

.آموز با ديدن پاسخ تشريحي بداند كدام گزينه صحيح استدانش

اسـت و    داشـته   پيـشرفت  87مـاه سـال     هاي آزمون اول امسال نسبت بـه آزمـون آبـان          البته در مجموع كيفيت سؤال    

.هاي بعدي سنجش نيز ادامه پيدا كنداميدوارم اين پيشرفت در آزمون
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 سـؤال جديـد و   كـرد شده را ساده نمود و سـپس مجمـوع ضـرايب بـسط را محاسـبه      كه ابتدا بايد عبارت دادهبا توجه به آن   126
.غيرتكراري است

گير دشوار يا وقتهايپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.ي تجربي دشوار استآموزان رشتهمعموالً سؤاالت مبحث مثلثات براي دانش122
xتوانند تشخيص دهند بايد عبارت آموزان سخت مياحتماالً دانش125 mx m− +

2 24 2 . همواره نامنفي باشد4
.دست آوردتوان مجموع ضرايب بسط را بهيشده ساده نشود نماگر عبارت داده126
!ي دوم ارتباط خوبي ندارندآموزان با مربع كامل كردن عبارات درجهاست، دانشسؤال بسيار تكراري است ولي تجربه نشان داده127
هـاي هندسـه آن هـم در        گويي به تست  طوركلي پاسخ به. اي نيست تشخيص تشابه دو مثلث و نوشتن نسبت تشابه كار ساده         132

ي هندسـه را ندارنـد، كـار سـختي اسـت و             دانشگاهي فرصت دوره  علت حجم دروس پيش   آموزان به ماه كه معموالً دانش   آبان
.گير استهاي هندسه وقتطوركلي اكثر تستبه

.رك صورت سؤال دشوار استد133
.آموز، طرفين معادالت را معكوس نكند براي حل سؤال بايد وقت زيادي صرف كنداگر دانش137
.آموز از نظر محاسبات دچار مشكل شودمفهوم سؤال دشوار نيست ولي ممكن است دانش139

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

122xtan xازاي   به 2 = π ازاي  است و عبارت زير راديكال به     نشده تعريفx = π2        ي بـازه .  صفر است كه هدف طـراح نيـست

)صورت شده در صورت سؤال بايد بهداده , )π π2شد داده مي.
اين پرسـش  . استي تجربي نظام جديد مطرح نشدههاي درسي رشته  ي دوم در كتاب   ي درجه  دو معادله  ي مشترك در  ريشه123

.غيراستاندارد است
ايـن  . (هاي موجود مشابه آن وجود نـدارد      هاي رياضي نظام قديم وجود داشت ولي در كتاب        هاي كتاب اين دستگاه در تمرين   137

.)ستا مطرح شده70سؤال در كنكور سراسري سال 
}در صورت سؤال 138 }A x | x |= ≤ }جاي آن است كه بايد به آورده شده3 }A x | x= ≤ .شد ذكر مي3

2 احتمال موفقيت در يك آزمون       :صورت سؤال 144
 بار اين آزمايش تكرار شود، كدام احتمال الاقل يك موفقيـت            5 است اگر    3

آيد؟وجود ميبه

2 احتمال موفقيت در يك آزمون :كه درست آن چنين است    
 كـدام احتمـال   بـا  بار اين آزمايش تكرار شود، 5اگر .  است3

.استاز جمله حذف شده» با«ي بينيد كلمهطور كه ميكه همانآيد؟وجود ميالاقل يك موفقيت به
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هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. باشـد  مطرح شده درست نمـي 122است ولي استداللي كه در پاسخ تست در اين آزمون پاسخ تستي، نادرست انتخاب نشده     122

xtanدر پاسخ اين تست با توجه به منفي بودن       xsin و مثبت بودن 2 xاسـت كـه    نتيجـه گرفتـه شـده   2 xtan sin+2 2
:صورت زير استاستدالل درست به. باشدكه مورد قبول نمي. منفي است

x xx x x x sin cossin sin sin cosx x x x xtan sin sin tan cosx x xcos cos cos

 + +   + = + = = = + 
 

12 22 2 2 2 12 2 2 2 2
2 2 2

x x xcos cos (I)π < < π ⇒ − < < ⇒ < + <1 0 0 1 12 2 2  چون2

x xtan (II)π < < π ⇒ <02 2  از طرفي2

xنفي است ي زوج، معبارت زير راديكال فرجه⇒استمعنيعبارت بي x(I) , (II) tan cos ⇒ + < 
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