
١ 
 ٩٨نقد ریاضی تجربی داخل کشور 

 ریاضیاي گزینههاي چهارنقد پرسش
 تجربی ، رشتۀ1398آزمون سراسري 

 
های کتاب و همچنین وجود آزمون از نظر توزیع سؤاالت آسان، متوسط و سخت بسیار متناسب بود. اما از نظر توزیع سؤاالت بین فصل

کتاب درسی تأکید بر خارج از محدودٔه چنین وجود سؤال از مبحثی که خود سؤاالت مشابه از یک موضوع خیلی مناسب نبود. هم
تواند قربانی اختالف نظر آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموز و دبیر نمیرسد. دانشکتاب بودن آن دارد کمی عجیب به نظر می

 شود.
 ) ریاضی دهم است.۲ـ سؤال با سطح متوسط از فصل (۱۲۶
) ۲کتاب ریاضی ( ۲۰صفحٔه  ۲رسد از فعالیت ت است که به نظر میـ سؤال سخت چه از نظر مفهوم و جه از نظر حجم محاسبا۱۲۷

آموز بین آب راکد و آب رودخانه تفاوت قائل شود و سرعت آب را در جهت حرکت و خالف آن در نظر ایده گرفته است. اما این که دانش
بسیار سخت بود. حتی اگر نظر طراح محترم بگیرد، در درس ریاضی کمی دور از ذهن بود. ضمن این که معادلٔه درجٔه دوم نهایی هم 

آموز رشته ریاضی با توجه به آشنایی با مبحث آموز تجربی بود. شاید دانشها بود باز هم این مهارت فراتر از دانشبر استفاده از گزینه
 ها حل کند.توانست راحت معادلٔه آخر را با استفاده از گزینهنظریه اعداد می

بعضی از  ها و نحؤه پرسش سؤال راه را برایاست. اما گزینه ۸۹ریاضی دهم که شبیه فعالیت صفحٔه  ۴صل ـ سؤال آسان از ف۱۲۸
 کنند.کند که ادعا کنند سؤاالت کنکور را با عددگذاری حل میسوءاستفاده از سؤال کنکور در سنوات بعدی باز می دبیران جهت

شاخٔه  ۶یا  ۵یا  ۴«است. بهتر بود در صورت سؤال به جای  ۱۳۹صفحٔه  ۴رین ) ریاضی دهم که مشابه تم۶ـ سؤال آسان از فصل (۱۲۹
همانند صورت تمرین کتاب » های مختلفدسته گل«از » های متمایزدسته گل«و به جای » شاخٔه متمایز ۶یا  ۵یا  ۴«از » مختلف

 ساز شود.مشکلتوانست شد. طرح این سؤال در رشتٔه ریاضی و با این ادبیات میدرسی استفاده می
 ) که تمرینات کتاب شامل این مدل معادله بود.۲) کتاب ریاضی (۱ـ سؤال متوسط از فصل (۱۳۰
) است. اما این سؤال که مساحت ذوزنقه را هدف قرار ۲) ریاضی (۲ـ سؤال متوسط از مبحث تالس در ذوزنقه که مربوط به فصل (۱۳۱

آموزان ریاضی در فصل البته در کنکور ریاضی هم مطرح شده بود) چون دانش تر به رشتٔه ریاضی مربوط است (کهداده است بیش
 آموز از دوره اول متوسطه چشم دوخته بود.شوند. شاید طراح محترم به اطالعات دانش) با مساحت ذوزنقه آشنا می۱سوم هندسه (

آموز از دورٔه اول ح تأکید شده است اما دانشالزاویه که در کتاب درسی به وضو ـ سؤال متوسط از روابط طولی در مثلث قائم۱۳۲
 خواند.) می۱) هندسه (۳آموز ریاضی این مطلب را در فصل (در حالی که دانش» میانٔه وارد بر وتر، نصف وتر است«داند متوسطه می

نیز  ۱۳۲مثلث یعنی سؤال الزاویه است که البته روابط طولی در ـ سؤال آسان اما بسیار مفهومی از مبحث تشابه در مثلث قائم۱۳۳
 ) خیلی مناسب نباشد.۲کتاب ریاضی ( ۴۶رسد طرح دو سؤال از صفحٔه نتیجٔه این تشابه است. به نظر می

 آموز بر این مبحث دارد.) که نیاز به تسلط دانش۲ـ سؤال متوسط از مثلثات ریاضی (۱۳۴
 ی بر این موضوع بسیار مناسب بود.مثلثاتی که با توجه به تأکید کتاب درس عـ سؤال متوسط از تاب۱۳۵
 چنین وجود محاسبه لگاریتم یک عدد در این سؤال بسیار مناسب بود.ـ سؤال متوسط از معادالت نمایی و هم۱۳۶
تر بود. وجود این گونه سؤاالت های مطرح شده، سؤال بسیار آسانـ سؤال آسان از نمودار تابع لگاریتمی که با توجه به گزینه۱۳۷

 گیرد.های تلویزیونی قرار میاستفادٔه خیلی از دبیرنماها و برنامه ل زمان آزمون باشد بعدها مورد سوءبه منظور تعاد حتی اگر
 ) که کامًال مناسب برای طرح در کنکور بود.۲) ریاضی (۶ـ سؤال متوسط از فصل (۱۳۸
 ) که بسیار مناسب برای طرح در کنکور بود.۱ریاضی ( ۷) و فصل ۲ریاضی ( ۷ـ سؤال متوسط از فصل ۱۳۹
شد ) که پرسش مطرح شده در انتهای سؤال ایراد علمی دارد. باید در سٔوال مطرح می۲ال متوسط از مبحث آمار ریاضی (ـ سؤ ۱۴۰

 روهی کار خواهم کرد که میانگین بهتری دارد.که از چه نظر بهتر است. مثًال من در کارگاه خودم با گ
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 ).۳ـ سٔوال بسیار آسان از مبحث تابع ریاضی (۱۴۱
sinدیگر در این سؤال از  ۱۳۴) که بهتر بود با توجه به وجود سؤال ۳ـ سؤال متوسط از مثلثات ریاضی (۱۴۲ ( x)π −3

استفاده  2
 شد.نمی
 آن است. ۵۲) در مثال صفحٔه ۳که شبیه یادآوری کتاب ریاضی ( )۲ـ سؤال متوسط از حد ریاضی (۱۴۳
 ).۳) فصل (۳ـ سؤال بسیار آسان از ریاضی (۱۴۴
) است. با توجه به تأکید سازمان بخش بر استفاده از کتاب درسی برای ۳کتاب ریاضی ( ۵۶ـ این سؤال مغایر با زیرنویس صفحٔه ۱۴۵

اعتمادی آنان به کتاب درسی طرح چنین سؤالی چیزی جز سردرگمی داوطلب و بیطراحی سؤال و اثبات این موضوع در گذشته، 
 ای نخواهد داشت.ثمره

 های سنجش این مطلب آمده بود.های تعاونی سنجش باشد چون در آزمونتواند تأیید آزمونترین حالت میدر بدبینانه
 ).۳() ریاضی ۵) و (۴های (ـ سؤاالت متوسط و منطبق بر فصل ۱۵۱تا  ۱۴۶
 ).۳ـ سؤال آسان از هندسه ریاضی (۱۵۲
 ).۱اضی (ـ سؤال متوسط و کامًال منطبق بر کتاب درسی ری۱۵۳
آموز بر این های هم استفاده کرد که البته نیاز به تسلط دانششد از گزینهـ سؤال سخت اما منطبق بر کتاب درسی. البته می۱۵۴

 کند.ل ارزش سؤال را کم نمیمبحث داشت. البته استفاده از گزینه در این سؤا
دانند طرح این آموزان نکتٔه مربوط به این سؤال را می). به علت این که تمام دانش۳) ریاضی (۷ـ سؤال خیلی آسان از فصل (۱۵۵

رسد. اگر هدف طراحان محترم مدیریت زمان بود، سؤاالت ) جالب نه نظر نمی۳) کتاب ریاضی (۷سؤال به عنوان نمایندٔه فصل (
 کل مربوط شوند. طور مستقیم به احتمالت که حداقل بهطرح وجود داش بهتری هم برای

 اما چند پیشنهاد و انتقاد:
رفت حداقل در قالب سؤال از مبحث های تجربی است. انتظار میگیر و سخت برای بچهـ مبحث هندسٔه تحلیلی یک مبحث وقت۱

 فاصلٔه دو نقطه پرسیده شده بود. ۱۵۰در سؤال . گرچه گرفتاین موضوع هم مد نظر قرار می دایره
رسد. نبود سؤال از مبحث دایره به ضرر تر به نظر می) منطقی۳) و دو سؤال از هندسٔه ریاضی (۲ـ طرح دو سؤال از هندسٔه ریاضی (۲

 آموزان مسلط به تمامی مباحث بود.دانش
اند به معادلٔه درجٔه دوم یا معادلٔه قابل وتها میرسد که یکی از آن) منطقی نیست. به نظر می۲سؤال از درس سوم ریاضی ( ۲ـ طرح ۳

 شد)های بعد تبدیل شود (گرچه هر دو سؤال در نهایت به حل معادله درجه دوم ختم میتبدیل به درجٔه دوم در سال
 طور غیرمستقیم مناسب نیست.به ۱۴۳و سؤال  ۱۳۴ـ وجود یک موضوع مشترک در سؤال ۴
آموزان به آن اعتنا کنند نجش اعالم کند که باالخره زیرنویس کتاب جزو کتاب درسی است یا خیر. یعنی دبیران و دانشـ سازمان س۵

 یا خیر.
 ) منطقی نیست.۳) و کاربرد مشتق ریاضی (۲ـ طرح تعداد سؤاالت برابر از دو فصل تابع نمایی و لگاریتمی ریاضی (۶
 سؤال کمی دور از انتظار است. ۲ی تابع و احتمال در کتاب درسی طرح فقط هاها و سرفصلـ با توجه به تعداد فصل۷
 که بار اصلی حل روی مبحث پیوستگی است خیلی جالب نیست. ۱۴۷و  ۱۳۸ـ شباهت زیاد سؤاالت ۸

 موفق باشید. آرش عمید


