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 1395تعاوني سنجش، ارديبهشت 3آزمون جامع ي تجربيرياضي رشتههاي نقد و بررسي پرسش

 حسين هاشمي طاهريمهندس 

 

 نگاه کلّي
 .... پرسشي ارائه نشده بود ، ي فضایيهندسه ،ي مثلثاتيها متناسب بودند، هر چند از انتگرال ، معادلهتوزیع پرسش

ي ه و بقیهآغاز شد ویژه که با هندسهتواند مفید باشد، بهچه که در کنکور سراسري مرسوم بوده تفاوت داشته و این ميها نسبت به آنترتیب پرسش

 اند.هاي آزمون آن قرار داده شدههاي هندسه در میانهپرسش

چنان نیز اي نداشتند ولي آنمحاسبات ساده 141و  137،  134،   130هاي ها از پیچیدگي محاسباتي برخوردار نبودند، فقط پرسشپاسخ به پرسش

 پیچیده نبودند.

،   131فقط در فضاي درک آن مطلب باشیم تا بدون هیچ درنگي پاسخ را پیدا کنیم؛ براي نمونه، پرسش  ها کافي استدر پاسخ به چند تا از پرسش

 . 143و  135

 

 گيردشوار يا وقتهاي پرسش
 گیر نبودند.نسبي ساده بودند و محاسبات نیز وقتطورها بهبیشتر پرسش

 

 هاي نادرست:پاسخ
باشد، هرچند پاسخ این حالت در  2، 1، 1تواند که این نسبت ميباشند، درصورتي 2، 2، 1ها بت زاویه: تنها حالتي در نظر گرفته شده که نس126

 ها وجود ندارد.بین گزینه

 «ي مثلث، مثبت استسینوس هر زاویه» داشت : بهتر بود که در پاسخ مسئله بیان مي134

 «پس کافیست صورت کسر مثبت باشد»که گفته شده صورتيدر «پس کافي است صورت کسر، مثبت یا صفر باشد» گفت: : باید مي135

کي از ی» صورت زیر بیان شود: تر آن است که بهکه دقیقدر صورتي« شرایط پیوستگي، مساوي بودن حد چپ و حد راست است» :  گفته شده 143

 «شرایط پیوستگي تابع در یک نقطه این است که حدهاي چپ و راست برابر باشند

آفرین باشد؛ هرچند در این مسئله مشکلي ها مشکلتواند در بعضي مسئلهصورت ناقص بیان شده. این ناقص نوشتن، ميارزي رادیکال به: هم143

 آورد.وجود نميبه

 نمود:: بهتر بود این توضیح را به پاسخ مسئله اضافه مي148

يي معادله، پس اگر هر دو ریشه yچون    y (m )y m2 3 10 ي متمایز ي اصلي داراي چهار ریشهگاه معادلهمثبت و نابرابر باشند، آن 0

 خواهد بود.

bي مثبت باشد آن است کهم داراي دو ریشهي درجه دوّکه معادلهشرط این ضمندر
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xو xشدت فرض کرده است، باید قید ميرا مثب  1 . 

)يتعریف نشده است، پس در بازه xچون تابع در» گفت : در انتهاي پاسخ باید مي152 , ) ( , ) صورت اینر به طرف پایین است و درتقعّ 1

 ها درست نخواهند بود.ام گزینهتم
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