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 ي:نگاه كلّ

سشتوزیع  سه فقط خیلی  هاپر سب نبودند، و از هند سش 3منا صورتی که در کنکور  پر شده در  سش 5یا گاهی  4مطرح  سه می پر آید. از از هند

سه  سشبحث تقارن  شده که خیل پر شد. نمی رایجی مطرح  سشها یک عالوه بر اینبا شده که آن نیز خارج از محدوده از حدّ پر ی مجموع داده 

 بیاید. پرسشاز مقاطع مخروطی دو  که است رایج این کهکنند!! ضمن اینا مطرح میرها آنهر چند دبیران محترم در کالس ،های درسی استکتاب

 

 های نو و ابتكاری:پرسش

مند آن بود که حدس بزنیم که عبارتنیاز 152 پرسششش -
x

x 2 9
xمشششتت تابع  2  واب آن  ،ه به تعریف انتگرالاسششت و با تو ّ 9

x 2  شود.می 9

 

 دشوار:يا گير های وقتپرسش
 د وابسته بودند.نسبت زیابه هایهبه محاسب  151و  150های پاسخ به پرسش -

 

 :يا نادرست غيراستانداردهای پرسش
 ی ریاضیات تجربی نیست.در محدوده 128 پرسش -

پختگی  دور ازبهآن هم پشت سر هم شاید  ،از مبحث تقارن پرسشی سه هئاز مبحث قرینه بودند و اصوالً ارا 130و  129، 128 پرسشسه  -

 !!!باشد

 .باشده آمار توصیفی است و خارج از کتاب درسی آمار میهایی است که مربوط بپرسشاز  136 پرسش -

سش - ست، زیرا حتّخارج از محدوده 152 پر سی ا شتهی در کتابی کتاب در ضیهای ر سبه-ی ریا انتگرال از روش تغییر  یفیزیک،  محا

 را حل نمود.توان آنمی ،بیان شد ترپیشمتغیر حذف شده است؛ هرچند با ابتکاری که 

 

 های نادرست:پاسخ
fی تابعگفت که دامنهباید می 139پاسخ پرسش در  g یبازه( , ).است ؛ هرچند در این مسئله تولید اشکال نکرده است 

 

 ها:رهنمود
 

 تر است.ی هوپیتال بسیار سادهاستفاده از قاعده ،تابع ی حدّبرای محاسبه 142 پرسشدر  -

 توانید از طریت زیر نیز مسئله را حل کنید:می 149در پاسخ به سوال  -

x x xy y x ( x y)       2 2 2 2 24 4 8 2 8 

)و چون x y) 22پس ،x ( x y) x  2 2 xو درنتیجه 22 x، بنابراین28  2 2 2 x  ،2لذا ماکزیمم 2  است. 2

ی این روش را ندارند به آموزان تجربی تجربهی ریاضی است و دانشآموزان رشتهه شده بیشتر مناسب دانشئی که اراحلّراه 150 رسشپدر  -

سخ ارا سم کرده و این برای دانشئویژه که در پا شکل را هم ر شده،  ست، پس بهتر ه  سیار چالش آفرین ا شتت را آموز تجربی ب ست م ا

 دست آیند.های ماکزیمم و مینیمم بههای مشتت را در تابع بگذارید تا عرضمساوی صفر قرار دهید و ریشه

 حسین هاشمی طاهریمهندس 
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