
88 آبان -نجشستعاوني  در آزمون حساب ديفرانسيل و انتگرالهاي نقد پرسش1

نگاه كلي* 

آمـوزان  بودنـد و دانـش  چنـدان مـشكل و نـه سـاده انتخـاب شـده           هـا نـه   سطح آزمون در حد مناسبي بـود و سـؤال         

.ي خوبي را كسب نمايندشده در آزمون نتيجهتوانستند با مرور قبلي بر مطالب دادهمي

:ي قابل ذكر نكته2

؛تكراري بودن برخي از مسائل از لحاظ شكل يا محتوا-1

... و 113، 111، 110، 109، 108: هايي مانندسؤال

. آموزان كمي دور از انتظار باشـد      دانشگاهي شايد براي دانش   شده از پايه و پيش    هاي داده بندي تعداد تست  تقسيم-2

ه باشـد و بـا توجـه بـ     سـؤال مـي  20 عـدد از حـدود     4دانشگاهي در درس رياضي پايه و ديفرانسيل        هاي پيش تعداد سؤال 

.تري در اين قسمت هستنياز به طرح تعداد سؤال بيش» دنباله«بودن مطلب سخت

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اسـت امـا   هرچنـد مفهـوم مـشكلي مطـرح نـشده     . تواند در كنكور سراسري نيز مطـرح شـود   سؤال بسيار خوبي است كه مي     126
ببرد آموز به ضعف احتمالي خود پي     شود كه دانش  طرح اين سؤال باعث مي    . ضعف دارند آموزان در اين قبيل محاسبات      دانش

.هاي آزمايشي در اين نكته نهفته استكه هدف نهايي آزمون
.استشدهسؤال مهمي است كه در اين قسمت مطرح113

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

:است كه آمده1388 كتاب درسي سال 11ي است اما با توجه به تعريف صفحه انتخاب شده4ستي دري صحيح بهگزينه123
a)يِ بـازِ     عبـارت اسـت از بـازه       aهمسايگي متقـارن عـدد حقيقـي        : تعريف , a )− ε + ε      كـه در آن ε ايـن بـازه را     . 0<

.نامند ميa همسايگي ε و گاهي ε به شعاع aهمسايگي متقارن 
.شدنمي گزينه گنجانده4 در ميان 1ي بهتر بود گزينه. كندآموز را گمراه مي تا حد زيادي دانش1ي گزينه

fبا توجه به صورت سؤال بايد   101 (x) xجواب  باشد كه پس از حل سؤال 0> < x يـا  1− بنـابراين  . آيـد دسـت مـي   بـه 1<
شـايد طـراح محتـرم اعتقـاد     . ي صحيح باشدتواند گزينه  نيز مي  4ي   كه پاسخ طراح محترم است، گزينه      3ي  عالوه بر گزينه  

بـا توجـه بـه    . كندآموزان ايجاد سردرگمي ميحال براي دانشهراست اما بهنشدهصورت بازه داده به4ي باشد كه گزينه داشته
.شد استفاده مي4ي ي ديگري به جاي گزينهكه سؤال فوق اولين سؤال آزمون است بهتر بود از گزينهآن
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