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  نگاه کلی* 
  

در . اسـت  در آزمون نوبت سوم شرکت تعاونی سنجش، سطح و فرم سؤاالت نسبت به دو آزمون قبلی بهتـر شـده                 
تر استفاده شده و نوع سؤاالت نیز از دو آزمـون قبلـی بهتـر        هاي قبل کم    این آزمون از سؤاالت کنکورهاي سراسري سال      

  .است؛ خصوصاً سؤاالت مثلثات
. گونه شباهتی به کنکور سراسري نـدارد  هاي مختلف هیچ    دو آزمون قبلی پخش سؤاالت در قسمت      اما باز هم مانند       

در ایـن آزمـون ایـن رونـد     . بـود  شـده   تست داده6 تست و از مبحث خط و نقطه نیز 6 از مبحث تابع 2ي    در آزمون شماره  
  .است شده  تست آورده4 پیوستگی  تست و از حد و5هاي مرتبط به آن  از لگاریتم و قسمت. است ادامه پیدا کرده

ي آزمون سؤاالت مباحث مختلـف   باشد و براساس برنامه که آزمون جامع نیست و مبحثی می دلیل آن  اگر بگوییم به    
است؟ و از پیوستگی در  است تستی طرح نشده  بوده3ي  ي آزمون شماره ها که جزء برنامه     کند، پس چرا از دنباله      تغییر می 

  است؟ است سؤال مطرح شده است و جزء منابع این آزمون نبوده  آمده3 کتاب ریاضی 88ي  فحهیک بازه که در ص
هایمـان   اي تمـامی مباحـث کتـاب درسـی را در آزمـون       مرحلـه 5که وقتی قرار است در یک آزمـون           مطلب دیگر آن    

fog)زمون گذشته از مبحث تابع فقط به تابع مرکـب     پوشش دهیم، چرا در سه آ      , gof مگـر تـابع مطالـب    . پـردازیم   مـی (
 از مبحـث  2یا مثالً در آزمـون  . را ندارد... یک و پوشا و  به دیگري مثل تابع معکوس، چهار عمل اصلی بین توابع، توابع یک          

0حد، مبهم   
0یز دو سـؤال حـد از مـبهم     ن3ي  است که سؤال بسیار خوبی است ولی در آزمون شماره   مورد سؤال بوده   0

0 

0 یـک مـبهم   3ي  توان در آزمون شماره  نمییاآ است 2ي  ها کامالً شبیه حد آزمون شماره است، که یکی از آن   مطرح شده 
0 

∞و یک مبهم 
∞

  ؟کرداست، مطرح  ابع آزمون نیز بودهنم که جزء 
دهنـد فقـط در    هاي سنجش امتحان مـی  آموزان در آزمون  درسی که دانش9شوم از میان  در انتها باز هم متذکر می       

ي درسـت قیـد    چـرا قبـل از حـل سـؤال مشخـصاً گزینـه       . اسـت   ي درسـت قیـد نـشده        پاسخ تشریحی درس ریاضی گزینه    
  شود؟ نمی

  
  هاي ابتکاري و نو پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

137  

 مورد استفاده 84بار در کنکور سراسري  ي تجربی است که فقط یک  ؤال پیوستگی در یک بازه جزء سؤاالت جدید در رشته         س
ي تجربی جـزء سـؤاالت نـو محـسوب      هرحال این سؤال در رشته به. اي بوده   هم در یک تابع دو ضابطه       است که آن    قرار گرفته 

  .شود می
بندي آزمون، قـرار   که طبق بودجه درصورتی. است  کتاب ریاضی مطرح شده88ي    البته درس پیوستگی در یک بازه در صفحه       

  . سؤال مطرح شود3 ریاضی 80 الی 1ي   از صفحه3ي  بود در آزمون شماره
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  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

مـشابه ایـن سـؤال و بـه شـکلی زیبـاتر در کنکـور        کـه  .  اسـت 73ي ریاضی در سال   این سؤال، سؤال کنکور سراسري رشته       124
  .باشد گیر ولی استاندارد می هاي وقت نظر من این سؤال جزء سؤال به. ي تجربی مطرح شد  رشته88سراسري 

گیرنـد را بـا هـم برابـر فـرض       هایی که در یک دسته قرار می توانیم داده می: است  آمده5ي   در کتاب ریاضیات عمومی صفحه      133
هـا   اي از دسـته  یعنی نقطـه . هاست توانیم درنظر بگیریم مرکز دسته هاي برابر می ترین مقداري که براي این داده   عقولم. کنیم

که مورد نظر طراح سـؤال، مرکـز    تشخیص آن ،آموزان کنم براي دانش   من فکر می  . هاي دسته به یک فاصله باشند       که از کران  
  . ي پنجم است، دشوار است دسته

انـد،   تـر دیـده   ي تجربی که مشابه آن را کم آموزان رشته هم در توابع جزء صحیح براي دانش        یوستگی در یک بازه آن    بررسی پ   137
  .دشوار است

  .رسد اما محاسبات براي حل سؤال خیلی ساده نیست نظر نمی صورت سؤال خیلی سخت به  144
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

fي    ي معادله   است ریشه   شده   صورت سؤال گفته   در  122 (g(x))  ي  ي معادلـه  که منظور طراح محترم ریشه  کدام است، درصورتی
f (g(x))   .است  بوده0=

 توابـع زوج و فـرد در   کـه  با توجـه بـه آن  . کرد دانست این تست را راحت حل می آموز مفهوم توابع زوج و فرد را می     اگر دانش   125

xfي تجربی وجود ندارد، بهتر بود طراح محترم در صورت سؤال از تـابع        هاي ریاضی رشته    کتاب (x) log x
−=
+

1
 اسـتفاده  1

  .کرد نمی
  

  هاي نادرست پاسخ* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  

x)ي    دلـه  حـل نامعا   121فقط در پاسخ سؤال     . پاسخ نادرستی وجود ندارد   در پاسخ تشریحی     )(x )− + ≤3 2 صـورت    بـه 0
x− < <2 −xکه فرم صحیح آن     . است  شده   آورده 3 ≤ ≤2 . است که البته حل سؤال را با مشکل مواجه نکرده   . باشد   می 3

بتواننـد بـا خوانـدن پاسـخ تـشریحی      آمـوزان   اي نیست کـه دانـش   گونه هاي تشریحی در درس ریاضی به طورکلی پاسخ  اما به 
و اگـر  . باشـد  کنم یکی از اهداف پاسخ تشریحی همـین موضـوع مـی        دانند، فرا بگیرند که فکر می       خوبی نمی   مواردي را که به   

و فقـط بدانـد چنـد درصـد     ي صـحیح را بدانـد    آموز گزینـه  خواهیم دانش آموز نیست و فقط می بگوییم هدف فراگیري دانش  
  شود؟ ي درست در پاسخ تشریحی آورده نمی ي گزینه ارهاست، چرا شم زده

  
  

  پور افشين مالك مهندس 


