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ﻧﻘﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي رﯾﺎﺿﯽ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي  ،1398رﺷﺘﮥ ﺗﺠﺮﺑﯽ
آزﻣﻮن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺆاﻻت آﺳﺎن ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد
ٔ
ﻣﺤﺪوده
ﺳﺆاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺳﺆال از ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺎرج از
ﮐﺘﺎب ﺑﻮدن آن دارد ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .داﻧﺶآﻣﻮز و دﺑﯿﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ
ﺷﻮد.
۱۲۶ـ ﺳﺆال ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻓﺼﻞ ) (۲رﯾﺎﺿﯽ دﻫﻢ اﺳﺖ.
ٔ
۱۲۷ـ ﺳﺆال ﺳﺨﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم و ﺟﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۲ﺻﻔﺤﻪ  ۲۰ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ )(۲
اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﯿﻦ آب راﮐﺪ و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ آب را در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺧﻼف آن در ﻧﻈﺮ
ٔ
ٔ
درﺟﻪ دوم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺑﮕﯿﺮد ،در درس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻤﯽ دور از ذﻫﻦ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﺗﺮ از داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮز رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ
ٔ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ آﺧﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راﺣﺖ
ٔ
ٔ
۱۲۸ـ ﺳﺆال آﺳﺎن از ﻓﺼﻞ  ۴رﯾﺎﺿﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ۸۹اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺆال راه را ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از
دﺑﯿﺮان ﺟﻬﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺆال ﮐﻨﮑﻮر در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪی ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺆاﻻت ﮐﻨﮑﻮر را ﺑﺎ ﻋﺪدﮔﺬاری ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳۹اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﺑﻪ ﺟﺎی » ۴ﯾﺎ  ۵ﯾﺎ  ۶ﺷﺎﺧﻪٔ
ٔ
۱۲۹ـ ﺳﺆال آﺳﺎن از ﻓﺼﻞ ) (۶رﯾﺎﺿﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ۴
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ« و ﺑﻪ ﺟﺎی »دﺳﺘﻪ ﮔﻞﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ« از »دﺳﺘﻪ ﮔﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺨﺘﻠﻒ« از » ۴ﯾﺎ  ۵ﯾﺎ ۶
ٔ
درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و ﺑﺎ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺷﻮد.
۱۳۰ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻓﺼﻞ ) (۱ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ) (۲ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻮد.
۱۳۱ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺎﻟﺲ در ذوزﻧﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ) (۲رﯾﺎﺿﯽ ) (۲اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ذوزﻧﻘﻪ را ﻫﺪف ﻗﺮار
ٔ
رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﮑﻮر رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد( ﭼﻮن داﻧﺶآﻣﻮزان رﯾﺎﺿﯽ در ﻓﺼﻞ
داده اﺳﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮم ﻫﻨﺪﺳﻪ ) (۱ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ذوزﻧﻘﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﺮاح ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶآﻣﻮز از دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
۱۳۲ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﯽ در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻮ ح ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ داﻧﺶآﻣﻮز از ٔ
دوره اول
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﯽداﻧﺪ » ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ وارد ﺑﺮ وﺗﺮ ،ﻧﺼﻒ وﺗﺮ اﺳﺖ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز رﯾﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﻓﺼﻞ ) (۳ﻫﻨﺪﺳﻪ ) (۱ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
۱۳۳ـ ﺳﺆال آﺳﺎن اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﯽ در ﻣﺜﻠﺚ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺆال  ۱۳۲ﻧﯿﺰ
ٔ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ  ۴۶ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ) (۲ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻃﺮح دو ﺳﺆال از
۱۳۴ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺜﻠﺜﺎت رﯾﺎﺿﯽ ) (۲ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ دارد.
۱۳۵ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.
۱۳۶ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﯾﮏ ﻋﺪد در اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.
۱۳۷ـ ﺳﺆال آﺳﺎن از ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮد .وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﯿﻠﯽ از دﺑﯿﺮﻧﻤﺎﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎدل زﻣﺎن آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮء
ً
۱۳۸ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻓﺼﻞ ) (۶رﯾﺎﺿﯽ ) (۲ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﺮح در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮد.
۱۳۹ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻓﺼﻞ  ۷رﯾﺎﺿﯽ ) (۲و ﻓﺼﻞ  ۷رﯾﺎﺿﯽ ) (۱ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﺮح در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻮد.
ٔ
۱۴۰ـ ٔ
ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺒﺤﺚ آﻣﺎر رﯾﺎﺿﯽ ) (۲ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺆال اﯾﺮاد ﻋﻠﻤﯽ دارد .ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ
ً
ﮐﻪ از ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﻦ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮدم ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮی دارد.
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۱۴۱ـ ٔ
ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن از ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺎﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ ).(۳

۱۴۲ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺜﻠﺜﺎت رﯾﺎﺿﯽ ) (۳ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺆال  ۱۳۴دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺳﺆال از

)sin ( 3 π − x
2

اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ٔ
۱۴۳ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺣﺪ رﯾﺎﺿﯽ ) (۲ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ) (۳در ﻣﺜﺎل ﺻﻔﺤﻪ  ۵۲آن اﺳﺖ.
۱۴۴ـ ﺳﺆال ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن از رﯾﺎﺿﯽ ) (۳ﻓﺼﻞ ).(۳
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ  ۵۶ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ) (۳اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﺮای
۱۴۵ـ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆال و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ داوﻃﻠﺐ و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﺛﻤﺮهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪه ﺑﻮد.
 ۱۴۶ﺗﺎ  ۱۵۱ـ ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی ) (۴و ) (۵رﯾﺎﺿﯽ ).(۳
۱۵۲ـ ﺳﺆال آﺳﺎن از ﻫﻨﺪﺳﻪ رﯾﺎﺿﯽ ).(۳
ً
۱۵۳ـ ﺳﺆال ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ).(۱
۱۵۴ـ ﺳﺆال ﺳﺨﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺒﺤﺚ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ در اﯾﻦ ﺳﺆال ارزش ﺳﺆال را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
۱۵۵ـ ﺳﺆال ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن از ﻓﺼﻞ ) (۷رﯾﺎﺿﯽ ) .(۳ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻃﺮح اﯾﻦ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺼﻞ ) (۷ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ) (۳ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺳﺆاﻻت
ﺳﺆال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﻃﺮح وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و اﻧﺘﻘﺎد:
ٔ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ وﻗﺖﮔﯿﺮ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆال از ﻣﺒﺤﺚ
۱ـ ﻣﺒﺤﺚ
ٔ
داﯾﺮه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺆال  ۱۵۰ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ٔ
ٔ
ﻫﻨﺪﺳﻪ رﯾﺎﺿﯽ ) (۳ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺒﻮد ﺳﺆال از ﻣﺒﺤﺚ داﯾﺮه ﺑﻪ ﺿﺮر
ﻫﻨﺪﺳﻪ رﯾﺎﺿﯽ ) (۲و دو ﺳﺆال از
۲ـ ﻃﺮح دو ﺳﺆال از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮد.
ٔ
ٔ
ٔ
۳ـ ﻃﺮح  ۲ﺳﺆال از درس ﺳﻮم رﯾﺎﺿﯽ ) (۲ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دوم ﯾﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ٔ
درﺟﻪ دوم در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد )ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺆال در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ درﺟﻪ دوم ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ(
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
۴ـ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺆال  ۱۳۴و ﺳﺆال  ۱۴۳ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
۵ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﮐﺘﺎب ﺟﺰو ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﯾﻌﻨﯽ دﺑﯿﺮان و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
۶ـ ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﺑﺮاﺑﺮ از دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ رﯾﺎﺿﯽ ) (۲و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺘﻖ رﯾﺎﺿﯽ ) (۳ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
۷ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ و اﺣﺘﻤﺎل در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻃﺮح ﻓﻘﻂ  ۲ﺳﺆال ﮐﻤﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
۸ـ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎد ﺳﺆاﻻت  ۱۳۸و  ۱۴۷ﮐﻪ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺣﻞ روی ﻣﺒﺤﺚ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آرش ﻋﻤﯿﺪ

