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نگاه كلي* 

است و سـطح  هاي گذشته، روال مشخص و منظمي را طي كردههاي آزمون حساب و ديفرانسيل و انتگرال همانند سال        سؤال

برانگيز هم  هاي دشوار و چالش   است اما از سؤال   هاي ساده بوده  اگرچه آزمون فاقد سؤال   . شودآزمون در مجموع متوسط ارزيابي مي     

هـاي  اند با توجه كافي به مفـاهيم و تمـرين         طور كه مسئوالن محترم سازمان سنجش بارها اشاره كرده        انهم. در آزمون خبري نبود   

.ي نكات سخت خارج كتاب نيستلزومي به مطالعهها موفق بود و توان در اين آزمونهاي درسي ميكتاب

:توان به موارد زير اشاره كرداز نكات قابل ذكر اين آزمون مي

! سؤالي طرح نگرديد كه جاي تعجب است،بار از بخش دنباله و عدم وجود حد به كمك دنبالهنيلوا براي -1

.استهاي گذشته سؤال مستقيمي از فصل صفر مطرح شده همانند بسياري از سال-2

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

نمـودن ايـن سـؤال در اولـين سـؤال       سؤال بررسي نمود، شايد مطرح   هاي مختلفي را در اين    كه بايد حالت  با توجه به اين   101

.باشدوجود آوردهآموزان عزيز بهآزمون تصور آزموني دشوار را در ذهن دانش

.بر استسؤال دشوار نيست اما كمي زمان107

، سؤالي زيبـا و  aآوردن مقدار  دستي حد و در انتها به     كردن كسر و محاسبه    براي ساده  يي استفاده از اتحاد مثلثات    ايده111

.وجود بياوردشايد كمي دشوار را به

اگـر بـا حـل ايـن       . است كمي جاي تعجب باشد    ي اين سؤال كه در كنكورهاي گذشته نيز آمده        شدن دوباره شايد مطرح 116

.گير باشدتواند بسيار مشكل و وقتها آشنا نباشيم مينمونه سؤال

.گير و كمي دشوار استها استفاده كنيم، سؤال وقتدر حل اين سؤال اگر بخواهيم از نمودار تابع و گزينه121

 براي آزمون رياضي پايه و حساب و ديفرانسيل و انتگرال آزمون سراسري درصد        50 تا   40با توجه به ارزيابي فوق، درصد       

.آيدشمار ميقبولي بهقابل

:ان عزيز و در آخر يك صحبت غيرديفرانسيليخسته نباشيد دوست

ي خود فكر كنيـد و تـالش كنيـد كـه تـا حـد ممكـن                  هايي كه داريد به انتخاب رشته     لطفاً از همين امروز در تمام فرصت      

.هاي مختلف دانشگاهي كسب نماييداطالعات كافي نسبت به رشته

!شاد و سالمت و موفق باشيد
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