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نگاه كلي* 

ؤاالت بندي سلبي كه بيش از هر چيز بايد مورد نقد قرار گيرد، بودجه          سجش مط در آزمون نوبت دوم شركت تعاوني       

ي درجه دوم در يـك آزمـون كـه مباحـث             تست از مبحث معادله    5 متذكر شدم دادن     1در آزمون   . در مباحث مختلف است   

. اسـت يافتهتنها اين مورد برطرف نشده است، بلكه فزوني   ر آزمون دوم نه   متأسفانه د . گيرد منطقي نيست  زيادي را دربرمي  

 كـه  دتوجـه فرماييـ   .  نقطه را خوب بخوانـد     تابع و خط و   آموزي به هر دليل نتوانسته است دو مبحث         تصور بفرماييد دانش  

اما طراح محترم در اين . د تست دار  1يابي حداكثر    تست و خط و نقطه و انتقال محورها و قرينه          2تابع در كنكور سراسري     

آمـوز بـا    سـؤال دارد، دانـش  25كـه آزمـون   است كه با احتـساب آن طرح نموده تست خط و نقطه      6 تست تابع و     6آزمون  

.رسدنظر نميبهمنصفانه كه اصالً . دهدآزمون را از دست مي% 50خواندن اين دو مبحث تقريباً ن

!  فقط يك تست مطـرح شـده   اما در اين آزمون تست است2بع داراي از طرفي مبحث حد در كنكور سراسري مانند تا       

 بسيار ساده و ابتدايي است كه در كنكور سراسري سؤاالت آمـار بـسيار               1شده از مبحث آمار مانند آزمون        سؤال طرح  2

.باشدمفهومي و بعضاً دشوار مي

به چه دليـل در پاسـخ تـشريحي         . ن است مطلب ديگر كه در آزمون قبلي نيز به آن اشاره كردم پاسخ تشريحي آزمو             

.آموز دقيقاً بداند كدام گزينه صحيح است تا دانششود،ي گزينه درست نوشته نميمارهابتدا ش

مربوط به كنكورهاي سراسـري     ) كه من در ذهن داشتم    جاييتا آن ( سؤال   9 در اين آزمون نيز حداقل       1مانند آزمون   

! سال قبل15داقل هم مربوط به حآن. هاي قبل استسال

67-سراسري رياضي: 121سؤال 

71-سراسري رياضي: 133سؤال 

73-تجربيسراسري : 139 و 138 و 137سؤال 

64-سراسري رياضي: 142 و 141سؤال 

70-تجربيسراسري : 143سؤال 

67-تجربيسراسري : 144سؤال 

آمـوزان   سؤالي كه قرار است دانش25 آزمون    سال قبل در يك    15آيا آوردن اين همه سؤال از كنكورهاي سراسري         

 آماده كند مورد قبول است؟88-89ل را براي كنكور سا

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 كتاب درسي است كه تـا بـه حـال شـبيه ايـن سـؤال در كنكورهـاي        59ي  صفحه6ي اين پرسش برگرفته از تمرين شماره   145
آموزان به روش حـل ايـن تـست         لذا دانش . هاي بعد باشد  تواند سؤال خوبي براي سال    است و مي  نشدهسراسري و آزاد مطرح     

.باشندتوجه داشته
ضـرب  رت حاصـل صـو امـا طـرح سـؤال بـه    . اسـت مطـرح شـده   در كنكور بارها gof و fogي توابع دست آوردن ضابطه  به122

g(fي هاي معادلهريشه (x)) f (g(x))=شود ديدگاهي نو و پرسشي جديد محسوب مي.
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

AB بر يك استقامت باشـد بايـد   C و B و Aي  كه سه نقطه  دانند براي آن  خوبي مي ها به بچه123 BC ACm m m= باشـد  =

a آن   جـواب رسـند كـه     ها به يك تساوي همواره برقرار مي      ها بچه يبشولي در مساوي قراردادن      R∈  هـا  در تـست  .  اسـت
.گيردآموزان مورد ترديد قرار مي همواره براي دانشR و يا ∅ي انتخاب گزينه

البته . گير سر و كار داريمشويم با يك تست بسيار وقت    رسد ولي هنگام حل متوجه مي     مينظر  نصورت سؤال خيلي سخت به    125
جواب تـست مركـز تقـارن تـابع       . (ي تستي مورد نظر طراح را بدانند اين سؤال بسيار راحت خواهدشد           آموزان نكته اگر دانش 

Oهموگرافيك است يعني  ( , )′ −1 2(

145
البتـه ايـن   . (باشند، حل اين سؤال برايشان دشـوار خواهـد بـود    كتاب درسي دقت نكرده59ي   صفحه 6ه تمرين   ها ب اگر بچه 

.)حل استراحتي قابلسؤال با استفاده از عددگذاري به

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي  معادله،زمون سنجشدو آدر اين . قدر سخت نيست  باشد كه آن  يي مثلثاتي م  معموالً سؤال مثلثات كنكور حل يك معادله      124
.ي تجربي استاندارد نيستآموزان رشته دانشبرايشده به هر حال سؤال داده.استمثلثاتي مورد سؤال قرار نگرفته

است و آخرين سـؤال  فتهي تجربي نظام جديد تا به حال مورد سؤال قرار نگر       برد توابع به اين شكل در كنكور سراسري رشته        135
راحتي توانست برد آن را بهآموز براساس نمودار تابع مياست، كه در آن سؤال، دانش  بوده 78برد در دانشگاه آزاد نيز در سال        

.دست آوردبه
تـر مربـوط   بيشپذير است كه كردن امكانبندي معادله و تجزيه معموالً با استفاده از دسته   2ي  تر از درجه  حل معادالت بيش  144

 از فـاكتور  پـس  كـه  4ي ي درجه كردن اين معادله  نظر من حل  به. باشد نمي 89 است كه جزء منابع كنكور سال        1به رياضي   

هـاي اسـتاندارد محـسوب    ي سوم خواهدشد، جزء پرسشي درجه كردن، تازه منجر به حل يك معادله       و تجزيه  x2گرفتن از 
.شودنمي

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

xجاي در انتهاي پاسخ به122 x1 oاست شده نوشته2 x1 . كه يك اشتباه تايپي است2
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