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نگاه كلي* 

اين همه پيچ 

اين همه عالمت

چنانو هم

استوارماندن 

به راهم،

...هدفم و 

!خيلي خسته نباشيدخيلي! سالم بر شما دوستان خوب و پرتالش

.معهاي قبل و بعد از هر آزمون جا و طبيعتاً مسائل و حاشيههاي جامع فشرده، آزمونيهي مطالع از برنامهخسته نباشيد

شود مايـل   هاي رياضي مطرح مي   م در آزمون  ومطور ع اي كه به  ي چند مسأله  قبل از نقد آزمون جامع سوم سنجش، درباره       

:بودم توضيح مختصري بيان كنم

ويـژه در   هرچند با تمركـز و تمـرين و بـه         . مند هستيد دهيد گله ها انجام مي  هايي كه در آزمون   دقتيبسياري از شما از بي    -1

. توانيد دقت خود را افزايش دهيد از حد به اين شكل مينكردن بيشهاي جامع و نيز فكرا مرور آزمونمانده، بمدت باقي 

بنابراين ايـن   . كنيددقتي در آزمون را تجربه مي     اما لطفاً به اين نكته نيز توجه كنيد كه تقريباً تمام شما داوطلبان عزيز بي              

.دازه نگران نباشيدمشكل، مشكل شخصي شما نيست و بيش از ان

هاي درس حساب ديفرانسيل و انتگرال لطفاً هيچ بخشي از درس را حـذف نكنيـد بلكـه در                   باتوجه به تعداد كم سرفصل    -2

كنم برخالف بعضي از دروس، پيوستگي      باز هم تكرار مي   . ها اكتفا كنيد  ي آن مباحث پيچيده و مشكل به حل مسائل ساده       

شود كه حذف يك بخش از كتاب تأثير زيادي بر روي مباحث ديگـر نيـز         باعث مي  مباحث حساب ديفرانسيل و انتگرال    

.ي كنكور سراسري را مرور كنيدهاي سادهبنابراين در تمام مباحث حتماً سؤال. بگذارد

ويـژه  بـه . هـاي جـامع بپردازيـد   جاي تأكيد زياد بر يك فصل و يا قسمتي از يك فصل كتاب حتمـاً بـه مـرور آزمـون            به-3

 احـساس  ،هابار مرور آناگر پس از يك. هاي جامع سراسري داخل كشور را حتماً تا انتهاي خردادماه بررسي كنيد          آزمون

.  را مرور كنيدهاي قبليمان سؤالهجاي آزمون جامع جديد، دوباره  به،ايددست نياوردهتسلط كافي به

بنـابراين اگـر   . تهـا مناسـب اسـ   براي قبولي شما در بسياري از رشته    % 40بختانه درصد رياضي باالي     متأسفانه يا خوش  -4

15در درس حساب ديفرانسيل و انتگـرال و رياضـي پايـه حـل     . توانيد حل كنيد نگران نباشيد    ها را نمي  مقداري از سؤال  

.قبول است سؤال بسيار خوب و قابل24سؤال از 

:اما مرور نكات مهم در آزمون سنجش سوم

هاي مختلف با كنكور سراسري هماهنگ نبود كه اين نكته    هاي بخش هاي جامع قبلي، در اين آزمون نيز درصد سؤال        همانند آزمون 

:امرا در جدول زير مشخص نموده



)3جامع  (92خردادماه-نجشدر آزمون سحساب ديفرانسيل و انتگرالهاينقد پرسش2

جامع سوم سنجش91كنكور سراسري 

%47%30رياضي پايه

%65: 1پيش %50: 1پيش 
%70حساب و ديفرانسيل

%50: 2پيش 
53%

%35: 2پيش 

 و نيـز در  1هـاي پـيش   هاي رياضي پايه و سپس سـؤال ه به دليل درصد باالتر سؤالبررسي اين جدول از اين منظر اهميت دارد ك        

هـاي ايـن درس در كنكـور        هاي تكراري در آزمون جامع سوم، زمان مورد نياز شما بـراي سـؤال             كمال تأسف به دليل وجود سؤال     

.شيدباتر از آزمون سنجش خواهدبود و لطفاً به اين نكته حتماً توجه داشتهسراسري بيش

اسـت و مبـاحثي ماننـد     بوده2تر طراحان بر مطالب پيش  سال اخير تأكيد بيش5كنم كه در كنكورهاي سراسري    باز هم تأكيد مي   

.دهد سؤال را به خود اختصاص مي25است در كنكور سراسري عموماً  سؤال آزمون سنجش را تشكيل داده4مثلثات كه 

رود از ايـن    بود در كنكور سراسري انتظـار مـي        سؤال در آزمون سنجش مطرح شده      2و از طرف ديگر در بخش كاربرد مشتق كه          

. سؤال نيز مشاهده شود7بخش حتي تا 

هاي سنجش خواهدبود و توجـه  هاي كنكور سراسري باالتر و متفاوت با سؤالبندي سؤالكه سطح كلي و بودجه    ي مطلب آن  خالصه

.شود كه شما در كنكور سراسري خداي ناكرده دچار يأس و نااميدي نشويدين نكته باعث ميبه ا

توجه و مهمهاي قابلپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـا و   بـار ديگـر فرمـول     سؤال حل مثلث با توجه به جديدبودن اين بخش در كتاب درسي سؤال مهمي است و لطفاً يك                 103

.تاب حسابان را مرور كنيدها از كروابط مثلثاتي آن

fهاي به فرم كلي     سؤال111 (g(x)) شـوند اهميـت    كه در مباحث تعيين دامنه، محاسبه حد و مـشتق مطـرح مـي              =........

شده محاسبه حد و مشتق و تعيين دامنه تابع مركب كه در كنكورهـاي سراسـري   هاي مطرح زيادي دارند، لطفاً به سؤال    

.تري نماييدبيشاست توجه آمده

اي خـارج از  باشيد كه در بخش مماس از نقطه  ها توجه داشته  براي حل اين سؤال   : اي خارج منحني  مماس و قائم از نقطه    118

هـاي خـط ممـاس از       هاي مربوط به شيب    و در سؤال   αهاي مربوط به مختصات نقطه تماس از روش         منحني در سؤال  

. استفاده كنيدmروش 

.ها توجه كنيداهميتي هستند، به آنهاي قابلهاي تركيبي حد و دنباله، سؤالسؤال133

2شـدن  و نيز شـرايط ممـاس  ) هاي تالقي آني مضاعف در معادله  وجود ريشه (ديگر   تابع بر يك   2شدن  شرايط مماس 136

x در g و fتابع  a= ،(f (a) g(a) , f (a) g (a))′ ′= .هاي كنكور سراسري مهم هستند در سؤال=

ي بنيادي انتگرال و نيز قضاياي مقدار ميانگين انتگرال و تعريف مقدار ميانگين و نيـز تعيـين كـران بـاال و پـايين                         قضيه141

.لطفاً با چند تست حتماً اين مباحث را دوره كنيد. ي انتگرال نامعين دارندنسبت به محاسبهتري اهميت بيش
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي  كه تـابع مجانـب  ها و توجه به آنسؤال جالبي است كه براي تعيين محور تقارن آن بهتر است ابتدا با رسم مجانب   137

fي تالقي   زيرا معادله (كند  خود را قطع نمي    (x) = هاي قائم تـابع،  بررسي حد تابع در همسايگي مجانب)  جواب ندارد2

.نمودار تابع را رسم كنيد و سپس محور تقارن را مشخص نماييد
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.استمربوط به بخش تعريف حد است كه در كتاب سال گذشته مطرح بوده134
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كنم كهگويم و آرزو ميي شما عزيزان خسته نباشيد ميبار ديگر به همهدر آخر يك

.باشيد و در آزمون سراسري موفق باشيد آرامشي داشتهي پرماندهي تالش و پشتكارتان روزهاي باقيدر سايه
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!گزاريمگشاي استاد فرزان سپاسما هم از بررسي دقيق و راه
!نشر دريافت


