
 

  یتعال باسمه

  آموزش عالی آقاي دکتر خدائی رئیس محترم سازمان سنجش جناب 
هدف از بر گزاري کنکور سراسري انتخاب عادالنه داوطلبان براي ورود به موسسات آموزش عالی میباشد ، سواالت مطـرح شـده              

 کـار و  نسبت به  بتواندعالوه بر این که باید با اهداف آموزشی هماهنگی داشته باشد باید به گونه اي طراحی شود که هر داوطلب                   
 اتحادیه انجمن هاي معلمان ریاضی ایران که متـشکل از نماینـدگامعلمان ریاضـی    .کوششی که انجام داده به سواالت پاسخ دهد    

 متاسـفانه  سراسر کشور میباشد با نظر خواهی از انجمن هاي معلمان ریاضی استانهاي مختلف به این جمـع بنـدي رسـیده کـه                    
  :الت متعددي به شرح زیر بوده است د ویژگیهاي فوق بوده و داراي اشکا فاق1400 ریاضی رشته هاي مختلف کنکور سواالت

  .از سواالت خارج از محدوده مشخص شده در کتابهاي درسی بوده است  تعدادي – 1

اهداف کتب درسی و محتواي کتب رعایت نشده و سواالت رویکرد کتاب محوري نداشـته اسـت بـه نظـر                  در اغلب سواالت      – 2
  .میرسد طراحان محترم از آموزش کالسیک وزارت آموزش و پرورش اطالعی نداشته اند 

  .حل تعدادي از سواالت بایستی از روشهاي قدیمی استفاده میشد که در کتب درسی وجود نداشته است  در – 3

  .زیادي از سواالت داراي راه حل طوالنی و زمان بر بوده در نتیجه داوطلبین با کمبود وفت روبرو بوده اند  تعداد – 4

  .سواالت با توجه به فصول و عنوان کتابها نا متناسب بوده است  توزیع – 5

یک نمونه از تحلیل سواالت را که توسط همکاران در یکی از اسـتانها انجـام گرفتـه ارسـال                    به پیوست    جهت اطالع بیشتر شما     
  .شود می

  .با توجه به اشکاالت فوق الزم است تدابیري اندیشیده شود که حق داوطلبان تضییع نگردد 

  

  محمد بافر منزوي                                                                           

  رئیس اتحادیه انجمن هاي معلمان ریاضی ایران                                                                   
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