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 ی:نگاه كلّ
سنجش دو آزمونِ پيش سازمان  سيار ترِ  شحالب ستاندارد؛  بودند شروع کردهمحترم طراحان  کننده بود چرا کهخو  آزمون قبلی به طراحی آزمون ا

ضاع کمی  شد که او شمالبته بد  ّسفانه از چندين منظر بهقابل چ شی بود، امّا اين آزمون متأ ستانداردی در هيچپو ضيات دو درس وجه آزمون ا ريا

 گسسته و جبر و احتمال نبود.
آزمون قدر بايد اين را در هر هدانم چنمی اند. مندر آزمون دادهپرسششش  11دوباره  ايرادِ هميششش ی همانان وارد اسشش . هادر مورد تعدادِ پرسششش

م وشه نمیجمتوتا؛  13تاس  يا حداقل  14های کنكور در درس گسسته و جبر و احتمال ايم که تعدادِ پرسشب وييم تا ترتيب اثر دهند. بارها گفته

 کند!تر از تعدادِ استاندارد، پرسش طرح کمسازمان سنجش اصرار دارد چرا 

. های بزرگ اين آزمون اس از مشكل )که در ادامه شرح خواهم داد(ها در چند مبحث! ها و تجمع پرسشهمانين عدم پراکندگی استاندارد پرسش

های يک آزمون، استاندارد طرح شود؛ اين نوع طرح پرسش از طراحان سازمان سنجش خيلی عجيب اس ، چون واقعاً کارِ سختی نيس  که پرسش

س  و داوطلبان  تا اين اندازهآن  ی آماری مخاطبانِی جامعهآن هم وقت ستقبال می از اين آزمون قدرهم اينزياد ا سشکنندا سته. اين پر شاي ی ها 

   کافی درکه دقّ ی تأسف اس نهادی چون سازمانِ سنجش نيس  و اين حقّ ساده و طبيعیِ داوطلبان اس  که آزمونی خوب داشته باشند و مايه

! به سششازمان ننده اسشش کعصششبانیا حتّو ترتيب اثر ندادن سششازمانِ سششنجش به نقدها  هااين آزمونمدام . ايرادهای گيردها صششورت نمیطرح آزمون

سؤال، بودجهنحوه کنمصيه میسنجش تو سشی طرح  سنجش در ميان پای ها را مورد بازبينی قرار دهد کهبندی، پراکندگی پر سازمان   آبروی 

 اس .

 

 ها:بندی پرسشبودجه

 توضيح تعداد سؤال مبحث

 در ادامه آمده. صفر استدالل رياضی

 منطقی 1 هامجموعه

 منطقی 1 گراف

 کم اس ! 1 ی اعدادنظريه

 در ادامه آمده. پرسش مشترك با احتمال 1+  4 ترکيبيات

 در ادامه آمده. پرسش مشترك با ترکيبيات 1+ 3 احتمال

  11 هاسؤالتعداد كل 

 

 ی سختی و آسانی پرسش هر مبحث:ها و درجهپراكندگی پرسش

+  ی سختی و آسانیدرجه ريز مبحث مبحث ی سوالشماره

 توضيح

بندی سخ : چون بايد حال  آناليز ترکيبی احتمال 110

 کنند.

يک / اصل شمول بهتعداد توابع يک ترکيبيات 144

 و عدم شمول

 سخ 

 یدقيقاً تكراری کنكور )نكته هاتعداد زير مجموعه هامجموعه 145

ضعف طرح پرسش( و متوسط 

)چون درنهاي  داوطلب بايد 

 کمی فكر کند(

ساده ولی خوب )کنكور بايد  خواص رابطه ترکيبيات 146

 پرسش ساده هم داشته باشد(
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ی ضعف تكراری کنكور )نكته احتمال پيوسته احتمال 149

 طرح پرسش( ولی سخ 

 ساده  احتمال ساده احتمال 150

 ساده ولی خوب گراف کامل گراف 151

حل کوتاه بايد سخ  )با وجود راه ارزیکالس هم ترکيبيات 152

برای حلّش بايد را  نكتهچند 

 دانستيم(می

اصل شمول و عدم شمول / حل  ترکيبيات 153

kxیمعادله x ... x n   1 2 

 وها ساده )پراکندگی بد پرسش

ها از اصل شمول و تجمع پرسش

عدم شمول بسيار بد و قابل انتقاد 

اس ! م ر چقدر اين مبحث مهم 

 اس ؟!(

پرسش از اين  1متوسط )فقط  نهشتیهم ی اعدادنظريه 154

 مبحث!!!(

ها و ساده )پراکندگی بد پرسش احتمال ساده احتمال 155

ها از احتمال ساده تجمع پرسش

 انتقاد اس ! م ربسيار بد و قابل 

 چقدر اين مبحث مهم اس ؟!(

 

پرسش، از استدالل رياضی در اين آزمون و دو آزمون  11های مختلف واقعاً عجيب و غريب اس ! از اين ها در مبحثی اختصاص دادنِ پرسشنحوه

ی کنكور پش ِ سرِ هم هيچ که در سه دورهگاه نشده يعنی سه آزمون پش  سرِ هم)!( و اين خيلی بد اس ، چون هيچ ،اندپيشين پرسشی نداده

 پرسشی از استدالل رياضی نيايد.

گاه در کنكور اند و هيچ( پرسش داده5)و اگر آناليز ترکيبی را جزء اين مبحث بدانيم  4ای اين اس  که از ترکيبيات بسيار عجيب و غيرِحرفهموردِ 

پرسش از اين درس  11که اين آزمون آنتاس ، حال 2آيد و ميان ينش تقريباً نمیپرسش ترکيبيات  5پرسش از اين درس دارد،  13سراسری که 

 دارد!

فضای ها پرسش طرح کرد )توان از آنمیهمه مبحث در احتمال داريم که که اين جاس  که باوجودیپرسش( از احتمال اس . انتقاد اين 4)تا 3

يِز، ی بِاحتمال شرطی، قضيهشانس، های غيرِهممونهمد در فضاهای نآناسازگار، مستقل و وابسته، پيشمدهای سازگار و آآمد، پيشای و پيشنمونه

 ال از آناليز ترکيبی و احتمال ساده آمده اس ؟ؤچرا سه س های بسيارِ دي ر(تابع احتمال و مبحث

 

 

 ی سختی و آسانی:درجه

 تعداد ی سختی و آسانیدرجه

 5 ساده

 2 متوسط

 4 سخ 

 های سخ  و متوسط و آسان چيزی شبيه خود کنكور سراسری بود.پرسش دتعدا
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