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 یباسمه تعال
  ي؛و فناور تاقیمحترم علوم، تحق ریوز

 ؛محترم آموزش و پرورش ریوز
 دبیر محترم شوراي عالی انقالب فرهنگی؛

 آموزش کشور؛ محترم سازمان سنجش ئیسر

 ی؛آموزش يزیرمحترم سازمان پژوهش و برنامه ئیسر
 
 ؛اتیسالم و تح با

-گستردة دانش هايواکنشو  سابقهبی یحواشدر بخش سؤاالت ریاضی، با  1400سال سراسري  آزمون یدکه مستحضر گونههمان   

و  یقانون ریامور از مس يریگیکشور به پ یاضیجامعه آموزش رو  محترم معلمانضمن دعوت از  .شده است روبرو معلمانآموزان و 
سازي منطق این نگارش این نامه، شفاف از هدف، زیکشور عز نیبدخواهان ا یاحتمال يهاسوءاستفادهاز  يریجلوگ منظوربهمراقبت 
 . است یاضیر فعلی یدرس يهاکتابمحتواي با  آن ارتباط یعنی هاي این آزمون،ترین جنبه، در قالب پرداختن به یکی از مهمانتقادات

آموزش   یا ریاضیاستادان   ،ریاضیکه خود در مقام دبیران باتجربۀ  -هاي درسی ریاضی مؤلفین کتاب ها،گسترش نگرانی به دنبال    
االت به بررسی سؤ – ها و نیز آزمون برگزار شده اشراف کامل دارندبه محتواي کتاب هستند و هاي معتبر کشورریاضی در دانشگاه
 مالحظهمورد نسانی اریاضی، تجربی و علوم در سه گروه  یاضیدر بخش رسراسري االت آزمون ؤس بررسی در این آزمون پرداختند.

تقدیم شده  ادامه درها نتایج تحلیل بندي مورد استفاده قرار گرفت کهمعلمان خبره در این جمع ارسالی همچنین نظرات قرار گرفت.
 است : درنگیبتۀ توجه ویژه و رسیدگی شایسدر ادامه  مطرح شده مواردرسد نظر می به يرونیازا. است

 . یو مباحث خارج از کتاب درس میاز مفاه تطرح سؤاال •
 .یخارج از محدوده مشخص شده در کتاب درس تسؤاال طرح •
 .یاضیآموزش ر نینو يکردهایبا رو متضاد يهاوهیشمنبعث از طرح سؤاالت  •
 .ییو محتوا یفاقد ارزش آموزش  طرح سؤال از مباحث •
 گویی.براي پاسخبرابر زمان استاندارد چندین به متوسط با ضریب دشواري باال و نیاز  سؤاالت طرح •

دفتر گروه ریاضی اهتمام جدي تحوالت بنیادین در نظام آموزشی کشور، ایجاد در پی تغییرات گسترده و این در حالی است که     
. چرا که استبوده له حل مسئتوانایی و تقویت  پرورش تفکر هیبر پا ، تدوین محتوا و گسترش ایدة آموزشیدرس يهاکتابألیف ت

هاي با چالش هدر مواجهرا فرزندان ما آموزش ریاضی و ابزاري است که  مهم، هدف لهمسئ در حل مهارتمجهز شدن به تفکر ریاضی و 
 رسانیاري -سازترین آزمون ملی در مدارسعنوان سرنوشتبه- يت کنکور سراسرسؤاالرود که سازد. لذا انتظار میتوانمندتر میآینده 

 .الاقل سد راه آن نباشددر نظام آموزش کشور باشد و  موجهاین رویکرد  و همراه با

به -سؤاالت مطرح شده  بخش مهمی ازرسد و رخ داده است، قابل دفاع به نظر نمی 1400آنچه در کنکور سال  سفأکمال ت در    
 ،یعلم مناسب ریاضی کشور، فاقد ارزش آموزش مطابق نظر کارشناسان -شده و قابل بررسی است استناد آنچه با جزئیات کامل بیان

 گذشته در  تا آنجا کهمردود به شمار آمده و  جهانهاست در لسااست و برآمده از رویکرد منسوخی است که  یو آموزش یفرهنگ
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تواند میانگاري آن گسترده است و غفلت و کوچک ثیر منفی این عملکردمتاسفانه تأسابقه بوده است. کم نیز ازمان سنجش س
 : در پی داشته باشد ریز محورهايناپذیري در جبران يامدهایپ

 .نینزد دانش آموزان و معلم یاضیر سؤالطرح  یمنبع اصل عنوانبه یاضیر یدرس يهاکتاب ارزشکاهش  •
 .یاضیدانش آموزان در درس ر یاز سطح سواد و عملکرد علم مناسبو  یسنجش منطق و یابیارز عدم امکان  •
 يبه تمرکز رو هاآناز  ياگسترده فیدانش آموزان و کاهش توجه ط انیمدر  یاضیبه درس و رشته ر یعالقگیب دیتشد •

 .يآزمون سراسر يخود برا يدروس جهت آماده ساز ریو  سوق دادن به سمت مطالعه سا یاضیدرس ر
و  سیاقدام به تدر یاضیر یکشور صرفا بر اساس کتاب درس سرتاسرکه در  یزحمتکش نیمعلم يهاتالشبه  یتوجهیب •

 .اندنمودهآموزش 
 .سساتفاقد ارزش محتوایی در مدارس و مؤ ترویج آزمون هاي نامرتبط با کتاب درسی و  زمینه براينمودن  فراهم •

و امیدوار به تعامل و همگرایی بیشتر به منظور ارتقاء ما شکه از همکاران  یدرس يهاکتاب نیلفؤپایان درخواست مشخص م در
 به شرح زیر است:هستند، آموزش ریاضی این کشور سربلند 

ت بدون سؤاالتباه و ت اشسؤاال، یو اهداف کتاب درس میمرتبط با مفاه ریت غسؤاال حذف با 1400مشکل کنکور  رفع •
 ؛آموزانمصالح دانش تیبا رعا هاگزینهپاسخ صحیح در

سازمان سنجش آموزش  متعهدانهسراسري و الزام ت آزمون سؤاال یطراح آتی در ریساز و کار مناسب  اصالح مس ینیبشیپ •
 ؛ریاضی مربوط به همان سال هاي درسیبه محتواي کتاب کشور

وزارت علوم  ،وزارت آموزش و پرورش نیثر مابؤارتباط مستمر و م يو برقرار يهمکارمنظور تثبیت بهضوابط روشن  بیتصو •
سازمان  ژهیوبهو ، یآموزش يزیرسازمان پژوهش و برنامه ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقیقات و فناوري، 

 .آموزش کشور سنجش

 

 الهدي من اتبعوالسالم علی 

 دوره دوم متوسطه یاضیر یدرس يهاکتاب نیلفؤمجمعی از  

 و آقایان: هاخانم

 رضا حیدري، حسن بیژن زادهمحمد سامانی،  احسان بهرامی، مهدي ایزدي، علی ایرانمنش ،حمیدرضا امیري ،محمد باقر اسدي
شهرام  هوشنگ شرقی،ابراهیم ریحانی، محمدرضا سیدصالحی، زهرا رحیمی، علی رنجبري، ی، محمود داورزنقزلجه، سهیال خداکریم، 

عادل محمدپور، آناهیتا کمیجانی،  مجتبی قربانی،آزاده قاهري، ي عراقی، محمد علی فریبرزآزادبه فرزان،  محمد تقی طاهري، صدر،
 محمود نصیري باشیان وهادي مینحسین میرزایی، 
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 1400ت ریاضی آزمون سراسري سال سؤاالتحلیل 

رشته ریاضی -الف   

در کتاب مطرح شده است و  2خارج از اهداف کتاب درسی، مفهوم جمع و ضرب ریشه ها فقط براي معادلۀ درجه  -101
وطرح  ارویکردهاي نوین آموزش ریاضی متضاد بودهمد نظر بوده است. این سوال ب ، صرفا حل آن4درمورد معادلۀ درجه 

 آن به عنوان اولین سوال ، بسیار نامناسب است.

نیست و سوال ترکیبی غیر متعارف است وداراي  1و حسابان 3مشابه این سوال در کتاب هاي درسی هندسه  -102
 محاسبات زیادي است.

 گیر و داراي محاسبات زیاد.ی بسیار دشوار، وقتسؤال -103

 در صورت سوال است. اشکال و داراي محاسبات زیاد که داراي گیری بسیار دشوار، وقتسؤال -104

 قت گیر و داراي محاسبات زیاد.و -105

 اي است که خارج از کتاب درسی است.حاوي نکته -106

 داراي ابهام است. سؤالوقت گیر و داراي محاسبات زیاد، صورت  -107

 ترکیبی غیر متعارف . سؤالوقت گیر و داراي محاسبات زیاد،  -108

 از نظر نوشتاري پیچیده است . سؤالخارج از کتاب درسی، در کتب درسی ریاضی دنبالۀ بازگشتی نداریم . صورت  -109

 اي نداریم.دنبالۀ چند ضابطه 1ر کتاب ریاضی د -خارج از اهداف کتاب درسی -110

 خارج از اهداف کتاب درسی-111

ابهام است. داراي  سؤالکیب تابع لگاریتمی با تابع دیگري نداریم. صورت ، تر1حسابان خارج از اهداف کتاب درسی،  در کتاب -112
  چنین اصطالحی نداریم. فعلی حسابان کتابدر و شوددرس آمار استفاده می حال حاضر ي است که دراواژه "دامنۀ تغییرات"

 بسیار زیاد است. حل آن بسیار طوالنی بوده و داراي محاسبات داراي ابهام است ، سؤالادبیات صورت  -113

 خارج از اهداف کتاب درسی .وقت گیر و داراي محاسبات زیاد،  ی بسیار دشوار،سؤال -114

نیست و گزینۀ صحیح وجود  تابع لگاریتم خارج از کتاب درسی، این رابطه در کتاب درسی وجود ندارد. صفر هم در دامنه -115
 ندارد.

 مطرح شده در کتاب درسی وجود ندارد.خارج از کتاب درسی، مفهوم هم ارزي  -116

 تستی دشوار -117
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 تستی دشوار -118

 و دشوار.اب درسی خارج از اهداف کت -119

  اهداف کتاب درسی.خارج از  دشوار وبسیار سوالی  -120

 ی  وقت گیر و داراي محاسبات زیاد.سؤال -121

 درسی است.تصویر پانویس کتاب :خارج از کتاب  2کتاب درسی حسابان  93طبق پانویس صفحۀ  -122

 
کتاب  136وگرافیک مطرح شده است.(صفحه مخارج از اهداف کتاب درسی ، در کتاب درسی این مفهوم فقط براي توابع ه -123

 )2حسابان

ج از متعارف بوده و داراي بدفهمی است و خار ترکیبی غیر سؤالترکیبی از مبحث منطق و احتمال شرطی است که  سؤال -125
 آید.هداف کتاب درسی به شمار میا

 خارج از اهداف کتاب درسی. -127

 ی  وقت گیر و داراي محاسبات زیاد.سؤال -128

 ی  وقت گیر و داراي محاسبات زیاد.سؤال -130

 خارج از کتاب درسی، نیاز به فرمولی دارد که در کتاب درسی نیست. -132

 ياصًال به فضا ازدهمیآمار و احتمال  کتاب است. در یعیاست که مجموعه مرجع آن اعداد طب یراجع به احتمال سؤالاین   -134
 نواختکیغلط است چون اندازه احتمال  سؤال نیالبته در چارچوب اصول کولموگروف هم ا پرداخته نشده است. ینمونه نامتناه

اعداد در چارچوب خاص خودش قابل قبول است  هینظر-مالاحت يهالاؤس گونهنیوجود ندارد. البته ا یعیمجموعه اعداد طب يرو
 وجود ندارد و خارج از اهداف کتاب درسی است. يزیچ نیاصالً چن یدر کتاب درس یول

 ی  وقت گیر و داراي محاسبات زیاد.سؤال -136

 زیاد است.) امکان اشتباه بسیار eوc(شباهت حروف  هانیست اما به دلیل ابهام در گزینهدشواري  سؤال -140

 دانستن رابطۀ زاویۀ بردار با محورهاي مختصات هست که در کتب درسی نیست. به خارج از کتاب درسی، نیاز -141

 مطرح نشده است. 3خارج از کتاب درسی، مبحث ترانهادة ماتریس در کتاب درسی هندسه -144

اشتباه است، شش ضلعی محاط در مثلث در کتب درسی هندسه مطرح نشده است، همچنین اگر شش ضلعی  سؤالصورت  -147
 ضالع باشد که طول اضالع داده شده مساوي نیست.نتظم باشد، مثلث باید متساوي االم

 گیرد تا هندسه.ات قرار میبیشتر در حیطۀ مثلث سؤال، این خارج از اهداف کتاب درسی -148
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 دشوار و داراي محاسبات زیاد و خارج از اهداف کتاب درسی.بسیار  -149

 خارج از کتاب درسی. از فرمولی استفاده می شود که در کتب درسی نیست. -150

 دشوار -152

 دشوار -153

 دشوار -154

 رشته ریاضی: سؤال 55در مجموع از 

  
خارج از کتاب  

 درسی
خارج از اهداف 

 کتاب درسی
خارج از کتاب  اشتباه سؤال

بدون گزینه و 
 صحیح

منطبق با کتاب 
درسی(دشوار یا 

 بسیار دشوار)

منطبق با کتاب 
درسی(داراي 
 محاسبات زیاد)

منطبق با کتاب 
 درسی(متوسط)

 16 9 7 1 1 13 8 تعداد

 %29 %16 %13 %2 %2 %24 %14 درصد

 

 

 1400ت ریاضی رشته ریاضی آزمون سراسري سؤاالنمودار 

  

14%

24%

2%

2%
13%

16%

29%

خارج از کتاب درسی

خارج از اھداف کتاب درسی

سؤال اشتباه

خارج از کتاب و بدون گزینھ صحیح

ر دشوار یا بسیا(منطبق با کتاب درسی
)دشوار

دارای محاسبات (منطبق با کتاب درسی
)زیاد

)متوسط(منطبق با کتاب درسی



6 
 

 

 تجربیرشته  -ب

 دشوار، وقت گیر داراي محاسبات زیاد و خارج از اهداف کتاب درسی. سؤال -128

 ی  بسیار دشوار، وقت گیر و داراي محاسبات زیاد.سؤال -129

 دشوار و خارج از اهداف کتاب درسی. سؤال -134

 و خارج از اهداف کتاب درسی. گیر و داراي محاسبات زیادسؤالی  بسیار دشوار، وقت -135

 خارج از اهداف کتاب درسی. -136

 خارج از اهداف کتاب درسی. -138

 ی بسیار دشوار، خارج از اهداف کتاب درسی.سؤال -141

 ی بسیار دشوار و خارج از اهداف کتاب درسی.سؤال -142

 است. سؤالی بسیار دشوار و خارج از اهداف کتاب درسی. داراي اشکال ادبیاتی در صورت سؤال -143

 ی  بسیار دشوار، وقت گیر و داراي محاسبات زیاد.سؤال -144

 ی  وقت گیر و داراي محاسبات زیاد.سؤال -145

 ی  وقت گیر و داراي محاسبات زیاد. خارج از اهداف کتاب درسی.سؤال -148

 خارج از کتاب درسی، مفهوم جایگشت دوري در کتاب هاي درسی مطرح نشده است. -149

1جواب  داراي گزینه صحیح نیست. – 150
5

 می شود که در گزینه ها نیست.  

وقت گیر و  سوالی دشوار است، BCداراي ابهام است . مشخص نیست که معادله خط داده شده مربوط به ضلع سؤالصورت  -152
  داراي محاسبات زیاد.

 خارج از کتاب درسی، مبحث وتر مشترك در کتاب درسی مطرح نشده است. -153

9جواب  داراي گزینه صحیح نیست. -155
2(7+4√3)

 می شود که در گزینه ها نیست.  
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 تست رشته تجربی: 30در مجموع از 

خارج از کتاب  
 درسی

خارج از اهداف 
 کتاب درسی

بدون گزینه 
 صحیح

منطبق با کتاب 
درسی(دشوار یا 

 بسیار دشوار)

منطبق با کتاب 
درسی(داراي 
 محاسبات زیاد)

کتاب منطبق با 
 درسی(متوسط)

 13 1 3 2 9 2 تعداد

 %43 %3 %10 %7 %30 %7 درصد

 

 
 

 1400ت ریاضی رشته تجربی آزمون سراسري سؤاالنمودار 

  

7%

30%

7%
10%3%

43%

خارج از کتاب درسی

خارج از اھداف کتاب درسی

بدون گزینھ صحیح

سیار دشوار یا ب(منطبق با کتاب درسی
)دشوار

دارای (منطبق با کتاب درسی
)محاسبات زیاد

)متوسط(منطبق با کتاب درسی
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 رشته انسانی -پ

 دشوار -101

 در مبحث تابع و آمار، خارج از اهداف کتاب درسی  ی دشوارسؤال -103

 کتاب درسیی دشواردر مبحث تابع ، خارج از اهداف سؤال -104

 ی دشواردر مبحث معادله درجه دوم،  خارج از اهداف کتاب درسیسؤال -105

 ی دشواردر مبحث سهمی و معادله درجه دوم،  خارج از اهداف کتاب درسیسؤال -106

 دشوار -109

 ی دشواردر مبحث دنباله هندسی، خارج از اهداف کتاب درسیسؤال -110

 دشوار -111

 دشوار -112

 دشوار -113

 دشوار -114

 ها ، خارج از اهداف کتاب درسیسؤالی دشواردر مبحث مجموعه -115

 دشوار -119

 دشوار -120
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 رشته انسانی: سؤال 20در مجموع از 

خارج از اهداف کتاب  
 درسی

 منطبق با کتاب درسی

 (دشوار یا بسیار دشوار)

 منطبق با کتاب درسی

 (متوسط)

 6 8 6 تعداد

 %30 %40 %30 درصد

 
 

 1400االت ریاضی رشته انسانی آزمون سراسري نمودار سؤ

 

 

سؤاالت  نیحذف شود. همچن دیسؤاالت با نیو ا ستین یرفتنیطرح سؤاالت خارج از کتاب پذ عتاً یطبتوضیح : 

دشوار  یلیکه دشوار، خ یالزم است که سؤاالت حیتوض نیحذف شوند. اما ا دیبا زیندارند ن حیصح نهیکه گز یسؤاالت ایغلط 
 یسؤاالت نیکه چن ستین نیا یبه معن صیتشخ نیا د،داده شده ان صیتشخ ادیمحاسبات ز يدارا ایمتعارف  ریغ یبی، ترک

موارد  نیباشد و لذا در ا یمنطق دیکنکور با تیدر کل یسؤاالت نیدر کنکور مطرح شود، بلکه تعداد و درصد چن دینبا
 است. ییاکننده نه نییسنجش تع نیمتخصص یفن حاتیتوض

30%

40%

30%

خارج از اھداف کتاب درسی

)واردشوار یا بسیار دش(منطبق با کتاب درسی

)متوسط(منطبق با کتاب درسی


