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نگاه كلي* 

كه اشاره خواهدشـد در     چنان. توان، متوسط ارزيابي كرد   در نگاه كلي به آزمون سوم، سطح سؤاالت آزمون را مي          

، %)70تقريبـاً  ( سـؤال  19 سـؤال از  14در يك تحليل آمـاري،  . هاي بسيار ساده و يا مشكل وجود نداشت اين آزمون سؤال  

:عنوان نمونهبه. استدرسي يا مشابه كنكورهاي سراسري بودههاي كتاب مشابه تمرينتكراري است كه يا 

68 و 67، 65، 53 مشابه كنكورهاي سال :101سؤال 

68 سراسري رياضي :104سؤال 

68 مشابه سراسري رياضي :105سؤال 

70ي دوم  رياضي مرحله:106سؤال 

71 سراسري رياضي :110سؤال 

9ي اره شم76ي  مشابه تمرين صفحه:112سؤال 

 كتاب حسابان93ي  صفحه9 تمرين :113سؤال 

1 كتاب درسي حسابان تمرين 96ي  مشابه تمرين صفحه:114سؤال 

40ي  تمرين كتاب درسي حساب ديفرانسيل و انتگرال صفحه-84 آزاد :121سؤال 

72 سراسري رياضي :122سؤال 

نتگرال مشابه تمرين كتاب درسي حساب ديفرانسيل و ا:123سؤال 

136ي كتاب درسي در صفحه شده تمرين حل:124سؤال 

. اسـت هـاي آن شـده  ي مثبت اشاره كرد كه توجه خوبي به متن كتاب و تمرين        توان به يك نكته   در اين خصوص مي   

.گرددآموز ميمانع از ارزيابي دقيق از وضعيت علمي دانشها سؤال% 70ر تكراري بودن حدود اما از طرف ديگ

بـار شـامل    بـراي اولـين  2 و بخش حجيمـي از مـشتق   1شده، مشتق   ي اعالم ي ديگر آن است كه مطابق برنامه      تهنك

هـاي كنكـور سراسـري و آزاد را بـه       سـؤال % 40تا  % 30تنهايي در حدود    اين دو بخش به   . استهاي اين آزمون بوده   بخش

80 سـؤال آزاد     28 سـؤال از     12و  83ر سراسـري   سـؤال كنكـو    26 سـؤال از     11عنوان مثال   به. (دهندخود اختصاص مي  

اسـت و ايـن سـؤال    هاي اين آزمون مشتق بودهسؤال% 5 سؤال، يعني تقريباً     1 اما تنها    ).است بوده 2 و   1هاي مشتق   سؤال

كـه   حـال آن ). كتاب حساب ديفرانـسيل 136ي تمرين صفحه (است  ي كتاب درسي بوده   شدهنيز سؤال تكراري و تمرين حل     

امـا  . كننده زمان زيـادي را بايـد صـرف نمـوده باشـند            آموزان شركت  مطمئناً دانش  2 و   1هاي مشتق   تسلط بر بخش  براي  

.آموزان ارائه دهدها به دانشآزمون نتوانسته ارزيابي مناسبي از وضعيت اين بخش

 كه شايد بهتر بـود  استها از بخش حد و پيوستگي بودهسؤال% 40 سؤال يعني حدود 19 سؤال از 7در اين آزمون   

.تر نمودتري از اين بخش، بخش مشتق را پررنگهاي كمبا طرح سؤال

دهـد،   سؤال ثابت در كنكور سراسري را به خود اختـصاص مـي      3 يا   2از فصل مهم دنباله و سري نيز كه هر سال           

ت و از بخش دنباله سـؤالي  اسهم سري تلسكوپي است كه در تمرين كتاب درسي آمده است كه آن   سؤال مطرح شده   1تنها  

.استمطرح نشده
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است و از قضاياي بسيار مهم پيوستگي كتـاب  ها مربوط به كتاب حسابان بودهتمامي سؤال پيوستگي نيز   در بخش   

ي مقدار مياني، نتيجه  هاي  قضيه. (بوديك سؤال مطرح نشده   شود نيز   ديفرانسيل كه هر سال در كنكور سراسري مطرح مي        

]ي مقدار مياني، پيوستگي تابع وارون و كرانداري تابع پيوسته در قضيه ]a , bسؤالي مطرح نشد (.

آمـوزان   دانـش 1كه زمان آزمون قبل از امتحان ترم  با توجه به آن   . بندي منابع اين آزمون است     تقسيم ،ي ديگر نكته

هـاي مهمـي از   بندي شامل بخشاما تقسيم. گرديد مي1تري بر روي ترم   ست بهتر بود كه تمركز بيش     ادانشگاهي بوده پيش

هـا در   سؤال نيز از تمـام ايـن تـست   1ي جالب آن است كه حتي    و نكته ) 2 و مشتق    1بخشي از مشتق    (است  ترم دوم بوده  

.گرددآموزان ميآزمون وجود نداشت كه اين امر باعث سردرگمي دانش

هـاي  ي مناسبي است و تنها بهتر است بـراي آزمـون         نامه، پاسخ 3ي  ي آزمون شماره  نامهكه پاسخ  مطلب آخر آن   و

.ي صحيح نيز قيد شود گزينه،حلراهبعد پس از 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

ي محـور  كردن معادلـه صورت مربع كاملتابع كسري بهل سؤال مربوط به پيداكردن محور تقارن نمودار تابع است كه با تبدي           103
.شودتقارن مشخص مي

.بر است بار استفاده از روابط مثلثاتي سؤالي دشوار و زمان2دليل شده بهي مثلثاتي دادهدر رابطه108
109
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

124
تابع  
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ي كمـك شـرط پيوسـتگي رابطـه       به. استشده خواسته bر است و مقدار     پذي مشتق R در   

ma b a+ =
m:  و به كمك برابري حد راست و چپ تابع مشتق          2 a= bآيد كه مقـدار     دست مي  به 2 a= −

دسـت   بـه  2
.ها وجود نداردآيد كه در گزينهمي
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»وبسؤال خ«
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نمودار تابع 
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 نسبت به كدام متقارن است؟

:توان مسأله را حل نمودنامه به كمك نمودار تابع زير ميشده در پاسخحل ارائهعالوه بر راه

.ي تابع، تابعي است فردكه مشخص است مبدأ مختصات مركز تقارن تابع و ضابطه
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