
88 آذر -نجشستعاوني در آزمون ديفرانسيل و انتگرال حسابهاينقد پرسش1

نگاه كلي* 

اما ذكر چنـد مـورد   . جز يك مورد جزيي غلطي وجود نداشتدر يك نگاه كلي، خوشبختانه در اين آزمون در طرح سؤال به 

:استمطرح بوده) هاي گذشتهدر سال(هاي قبلي نيز ضروري است كه متأسفانه در آزمون

ي در اين آزمـون از مجموعـه      . اسري نيست دانشگاهي همانند آزمون سر   هاي پايه و پيش   تعادل ميان تعداد سؤال   -1

هـا  سـؤال % 70اسـت و    بـوده  1 و پيش    1ها از حسابان    سؤال% 30دانشگاهي و حسابان، تنها      سؤال پايه، پيش   17

عنـوان مثـال در آزمـون    بـه . نسبتي كه دقيقاً عكس آن در كنكور سراسري مطرح اسـت . استمربوط به پايه بوده  

هــاي حــسابان و هــا از كتــابســؤال% 80 تــا 75شــده، نزديــك بــه  مطــرح ســؤال24، از مجمــوع 88سراســري 

 نيـز تقريبـاً نـسبت بـه همـين منـوال          80تـا   ...  و   85،  86،  87هـاي   بـود و نيـز در سـال       دانشگاهي طرح شـده   پيش

دانـشگاهي كـه در ايـن آزمـون         آموزان پـيش  ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به جمعيت دانش          . استبوده

تـري بـه مطالـب    آمـوزان توجـه بـيش   دانـشگاهي، دانـش  كنند و اهميـت و نيـز دشـواري مطالـب پـيش      شركت مي 

.شوددانشگاهي دارند، اما در آزمون رياضي سنجش عكس اين مطلب ديده ميپيش

.پردازمشده در اين آزمون، به ذكر چند نمونه ميهاي مطرحدادن فضاي كلي سؤالبراي نشان-٢

) سال قبل23(. بود آمده65ر آزمون سراسري تجربي  مشابه آن د:102سؤال 
) سال قبل26 و 27(62 و 61هاي سراسري  مشابه سؤال:103سؤال 
هـا در كنكورهـاي   است و امكان طـرح ايـن فـرم سـؤال     سال اخير مطرح نشده10ها در  مشابه آن:110 و 109،  104سؤال  

.هاي آينده بسيار ضعيف استسال
) سال قبل15(73 سراسري:108سؤال 
) سال قبل17(71 سراسري :111سؤال 
) سال قبل21(67 سراسري :120سؤال 

:عنوان مثالبه. هاستبودن برخي از سؤالقابل ذكر ديگر تكراريي نكته-3

.است مطرح شده73 در آزاد پزشكي :108سؤال 
.است بوده71 با تغيير بسيار كوچك، سؤال سراسري :111سؤال 
.است مطرح شده67 در سراسري :120سؤال 

عنـوان مثـال   بـه . هاي آزمـون سراسـري اسـت   تر از سؤالدانشگاهي بسيار سادههاي پيشويژه سؤال هاي آزمون به  سطح سؤال -4
هاي است كه معموالً دبيران محترم      دانشگاهي در حد اولين سؤال     سؤال پيش  5 سؤال از    3، يعني   124،  122،  121هاي  سؤال

است، سؤال تكراري كنكور بوده  ) 120سؤال  (ها نيز   كه يكي ديگر از سؤال    با توجه به آن   . كنندميها مطرح   درس در كالس  اين  
.دست دهدآموزان بهتواند ارزيابي درستي از عملكرد تالش دانشها نميطرح اين سؤال

عنـوان مثـال   بـه . ها را حل نمـود توان آنده ميهاي سااي هستند كه با فرمولهاي كليشهشده سؤالهاي مطرحبرخي از سؤال -5
كه انتقال تابع هموگرافيـك  شده  شده، اما سؤال داده   هرچند بحث انتقال محورها، بحث مهمي است كه در كتاب درسي مطرح           

.باشدحل ميحفظي قابلبا يك فرمول ساده كه ) 106سؤال (ي مركز تقارن تابع است به نقطه
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مجموع چند عبارت هميشه مثبـت زمـاني صـفر اسـت كـه تمـامي                (است   شده نكته استفاده  از يك    104 و   102در دو سؤال    - 6
.هاي يك آزمون از نكات تكراري استفاده نشودبهتر است كه در سؤال). ها صفر باشدعبارت
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هاي سـنجش عملكـرد خـود را ارزيـابي          توجهي در سراسر كشور با آزمون     قابلكه جمعيت آماري    در پايان با توجه به آن     
.آموزان باشندهاي آتي، معيار بهتري براي سنجش دانششده، آزموننمايند اميد است با توجه و بررسي نكات گفتهمي

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

.اين آزمون هيچ پرسش ابتكاري و نويي وجود نداشتدر 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

104
هـاي  ؤال در سـال   ي قابل ذكر اين است كه مشابه اين س        نكته. تواند وقت زيادي از داوطلب بگيرد     تكنيكي است كه مي   سؤال  
.استري رياضي مطرح نشدهدر كنكور سراس)  سال15 تا 10(اخير 

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره
پرسش

توضيح

∆شد كه  بود قيد مي  بهتر  101 ي دوم مربع كامل نيز باشد، با توجـه  ي درجهكند؛ زيرا اگر معادله شرايط مسئله را برقرار مي0≥
.گيردها قرار نميx، نمودار تابع زير محور aبه ضريب مثبت 

:استشدهنوشته. استاه تايپي رخ دادهپاسخ اين سؤال ظاهراً اشتبدر 105
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:شدصورت زير نوشته ميبهبايد كه 
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fكه  توجه به آن  با  110 ( f و   1−( ( xكنند بايد در صـورت سـؤال    برابر صفر اند و نيز مشكل دامنه نيز ايجاد مي   1( ≠  قيـد  ±1
.شدمي

ncosنامه منظور از پاسخدر 121 2 ،cos n π2جاي  است كه بهπ عدد nاستشده نوشته.
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