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نگاه كلي* 

تعداد سؤاالت آزمـون از  .سازي براي آزمون سراسري بودهاي گذشته بهترين شبيهآزمون آخر سنجش مثل سال    

:استصورت زير بودههاي مختلف بههاي سالكتاب

 سؤال1: كتاب رياضيات سال اول

 سؤال4: ال دومكتاب رياضيات س

 سؤال6: كتاب حسابان

 سؤال6:كتاب ديفرانسيل

.ها مشترك استبين كتابيز در مباحث عدادي سؤال نت

 سؤال2:  و حسابان2 از كتاب رياضي سؤاالت مشترك

 سؤال9: ز كتاب حسابان و ديفرانسيلسؤاالت مشترك ا

هـاي نـسبتاً جديـد، نـسبت بـه ايـن آزمـون              كنم در كنكور سراسري امسال، مانند هميشه چند سؤال با ايده          فكر مي 

.اشدبسنجش وجود داشته

درصـدي كـه در كنكـور       2باشـيد، احتمـاالً     در مجموع درصد شما در اين آزمون، اگر با شرايط عادي امتحـان داده             

.سراسري در درس ديفرانسيل كسب خواهيدكرد، تقريباً نزديك است

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ولـي در   .گيرتر باشد وجـود نداشـت     ي سؤاالت دشوارتر، وقت   طور مشخص از بقيه   در اين آزمون سؤالي كه به     

گيـري  تـوان گفـت در مجمـوع آزمـون وقـت      نظـر بگيـريم، مـي     مجموع محاسبات كل سؤاالت را وقتي با هـم در           

البتـه سـخت و     .تـر بـود   چنين اين آزمون از آزمون ارديبهشت و فـروردين سـنجش كمـي سـخت              هم.استبوده

نظـرم بـه نفـع داوطلبـين        گير بودن آزمون كامالً در حد استاندارد كنكور سراسري بوده و از اين بابـت بـه                وقت

.استبوده

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

طرح شود ولي اين سؤال از مبحث       ) 1(بندي سازمان سنجش نبايد سؤال مستقيم از كتاب رياضيات          طبق بودجه 113

.استطرح شده) 1(از كتاب رياضيات » هاي مختصاتدستگاه«
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ن نـوع   البته حل مسئله سخت نيست ولـي از ايـ         . صورت سؤال شبيه سؤاالت كتاب جبر و آناليز نظام قديم است          138

.استاي طرح نشدهسؤاالت در مبحث انتگرال كتاب ديفرانسيل هيچ مسئله

كه در صـورت    اين.گرچه اشكال جدي در اين سؤال وجود ندارد ولي از نظر رياضي صورت سؤال اشكال دارد               139

xتابع در   «است كه   مسئله آمده  ≥ ]ي تابع   كه دامنه الزاماً به معني اين   » .است پيوسته 2 ), .  اسـت نيـست    2∞+

]ي ي تـابع بـازه  مثالً ممكن است دامنه   ), xي   باشـد كـه بـاز هـم تـابع در بـازه      1∞ ≥ .بود پيئـسته خواهـد  2

]ي ي تعريف تابع بازهر است در صورت سؤال گفته شود كه دامنهبنابراين بهت ), . است2∞

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

x)ي  ي نقطه قرينه. شده يك اشكال وجود دارد    در پاسخ تشريحي داده   101 , y) روي منحني 
x xy
x

− +=
−

2
1

 نسبت 

)ي به نقطه , )−1 :صورت زير است به2

X x
Y y
= −

 = − −

2
4

ي منحني قرارگرفتـه     در معادله  Y و   Xشده از طرف سازمان سنجش به اشتباه همين         در پاسخ تشريحي داده   

.گذاري كنيمي منحني جاي محاسبه كنيم و سپس در معادلهY و X را برحسب y و xكه بايد ابتدا حاليدر

X x ( x)Y
Y y ( x)
= − − − +⇒ − − = = − − − −

2 2 2 7
4

4 2 1
 تقـارن   گاشـت نليل ايـن اسـت كـه        شود در اين مسئله تأثيري ندارد و اين به د         ميكه ديده طوردقت كنيد كه همان   

گـر در صـورت مـسئله       ولـي مـثالً ا    .پذير است و معكوس آن با خودش برابـر اسـت          طه معكوس ت به يك نق   بسن

.شودگفت، در اين صورت حل غلط، منجر به پاسخ غلط ميجاي قرينه، انتقال ميبه

Arcت كنند كه    آموزان عزيز دق  پاسخ مسئله صحيح است ولي دانش     117 tan x Arccot : x
x

= >1
xو اگـر    0 <0

:آيدصورت زير درميباشد اين رابطه به

Arc tan x Arccot : x
x

= − π <1
0

!90با آرزوي موفقيت شما عزيزان در كنكور سراسري سال 
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