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 نگاه كلي:
 است.) هاي درسي آمده چه كه در كتاب هاي اخير و آن پايه نسبتاً سخت بودند (نسبت به سال هندسهسؤاالت 
 ي سختي متوسط بودند. در حد كتاب درسي و با درجه هندسه تحليليهاي  و سؤال

 از پيچيدگي برخوردار نبودند. گسستهو  جبر و احتمالهاي  سؤال
 

كشاند كه از ديد بنده بسيار هم مناسب است و كساني موفق به كسب امتيـاز   آموز را به چالش مي هاي قبلي دانش د آزمونسؤاالت در مجموع همانن
 باشند.  شوند كه مفاهيم را دريافته مي

دهد كـه بـا    مي بودند و اين نشانموضوع ها، تركيبي از چند  بود. اغلب تست جز انتگرال آمده توزيع سؤاالت بسيار عالي بودند و تقريباً تمام مفاهيم به
 ها پاسخ داد و بايد سعي كنيم به عمق مطالب پي ببريم.  توان به آن كردن چند قالب خاص، نمي حفظ

 تر بودند. تر و عميق سؤاالت مفهومي هندسه پايهدر بخش 
  در مجموع سؤاالت رياضي پايه، حسابان و ديفرانسيل مناسب بودند.

 
 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش

4×ود كه دترمينان ماتريس بهتر ب 137در سؤال  3×شد. زيرا كتاب درسـي تأكيـد روي    نمي داده 4 دارد و اصـالً   3
 حل بود. هاي دترمينان قابل است. با استفاده از ويژگي وارد فضاي چهارم نشده

هاست، ولـي ايـن   xديگر باالي محور  دو رأسدر كل غلط است. هرچند منظور طراح محترم اين بود كه  155سؤال 
نشده و اگر كسي مانند شكل مقابل مستطيلي محـاط كنـد، ايـن مسـئله ديگـر داراي مـاكزيمم مطلـق         در تست بيان

    باشد. نمي
 

εخارج از مطالب كتاب درسي جديد است كه منظور آن بررسي تعريف حد با  154سؤال  − δ .است 
عضـو داشـت. هرچنـد     3تـوان از   ون هرگونه برداشتي ميشوند، چ عضو متوالي داده 4اگر منظور الگويابي است، بهتر است حداقل  103در سؤال 

nدادن  منظور طراح را با نسبت = nو  2 = بردن به  ي رياضي نيست، بلكه پي بردن بودند، ولي اين يك حل مسئله ها قابل پي و مقايسه با گزينه 3
 .راح استذهنيت ط

 
 مهندس حسين هاشمي طاهري
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