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نگاه كلي* 

آموزان سال چهارم دبيرستان كه بالفاصله بعد از آزمون سنجش، در روز بعـد              ويژه دانش دوستان سالم و خسته نباشيد، به     

.  خسته نباشيد و موفق و سالمت و پراميد باشيد،اندرو داشتهآزمون كشوري ديفرانسيل را نيز پيش

: سنجشدوماما دوستان آزمون جامع 

هـا  هرچنـد غالـب سـؤال   . اسـت تر بودههاي كنكور سراسري نزديك ها به سؤال  هاي قبلي، كيفيت سؤال    با آزمون  در مقايسه 

.هاي قبل بسيار كم استهاي ابتكاري و نو در اين آزمون هم همانند آزمونچنان تكراري است و سؤالهم

:فرماييدتان به نكات زير توجه داوطلبان عزيز در بررسي و آناليز درصد احتمال

هـاي كنكـور سراسـري      هاي هر بخـش بـا سـؤال       ها چه از نظر تعداد كلي سؤال و چه از نظر سؤال           بندي سؤال بودجه-1

:براي درك بهتر دو جدول زير را مقايسه كنيد. گيري داردهاي چشمتفاوت

دومآزمون سنجش جامع 91كنكور سراسري 
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6تابع2تابع

%45= سؤال 13: مجموع%30= سؤال 7: مجموع

0فصل صفر1فصل صفر

1الهدنب2دنباله

5حد و پيوستگي و مجانب3حد و پيوستگي و مجانب

9مشتق و كاربرد مشتق8مشتق و كاربرد مشتق

1انتگرال2انتگرال

%55= سؤال 16: مجموع%70= سؤال 16: مجموع

هـا از   سـؤال % 30عداد و درصد رياضي پايه است كه در كنكور سراسري حدود            باتوجه به دو جدول فوق تفاوت اصلي در ت        

باشيد كه زمان و پيگيـري  بنابراين توجه داشته. بوده است% 45شود و در آزمون سنجش اين درصد       مباحث رياضي پايه مطرح مي    

.تري بايد براي مباحث حساب ديفرانسيل و انتگرال اختصاص دهيدبيش

هاي مباحث مختلف رياضـي  هاست كه در بخش سؤالسنجش با كنكور سراسري از چيدن سؤالتفاوت ديگر آزمون   -2

.شودمطرح مي... هاي هندسه، گسسته و هاي رياضي پايه و ديفرانسيل سؤالنامرتب هستند يعني در ميان سؤال

 از كنكـور سراسـري   تـر هـا سـاده  ابتكار است و سطح سؤال   و   نوآوري   فاقدهاي سنجش   كه غالب سؤال  باتوجه به آن  -3

تـر  طلبد نسبت به كنكور سراسري كـم      تري براي حل مي   هاي ديفرانسيل كه عموماً زمان بيش      و تعداد سؤال   باشدمي

.ايدكردهتر از زماني است كه در آزمون سنجش صرفهاي سراسري نياز داريد بيشاست، زماني كه براي حل سؤال
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هاي مهمـي  هاي زير سؤالگيري نداشت اما مجموعه سؤال   است آزمون سؤال دشوار و وقت     گير بوده  كه كمي وقت   118جز سؤال   به

.تري هستندهستند كه براي كنكور سراسري داراي اهميت بيش

هـاي مـشابه    اي است و در صورت ضعف در اين قسمت لطفاً سؤال          تعيين دامنه و برد تابع مركب داراي اهميت ويژه        :101سؤال  

.هاي كنكور سراسري دوباره حل كنيداين بخش را از سؤال

كتاب حسابان را لطفاً مسائل . است حتماً جدي بگريدمسائل مربوط به حل را مثلث كه در كتاب درسي شما وارد شده:106سؤال 

.در اين بخش مرور كنيد

، هرچند ظاهري ساده دارد اما حتماً نياز به مرور دارد و مسائل اين بخـش را كـه در   IIي ي درجهبخش حل معادله  :111سؤال  

.ي رياضي جدي بگيريدي تجربي و چه در رشتهاست، چه در رشتهكنكور سراسري آمده

.خاطر بسپاريدمع به ضرب و ضرب به جمع در روابط مثلثاتي را حتماً بهتبديل ج:116سؤال 

x در   f اگر   :نكته:132سؤال   a=    پيوسته و g   در x fباشند و    ناپيوسته و تعريف شده    0= (a) f تـابع    0= g×   در x a=

:پيوسته است مانند

xدر  ��y.  پيوسته است1= (x )[x] f g= − ⇒ × =1

.اين نكته براي كنكور سراسري اهميت دارد

هاي مطرح شده اين بخـش از كنكورهـاي تجربـي را            اتوجه به جديد بودن مشتق توابع نمايي و لگاريتمي، حتماً سؤال          ب:137سؤال  

.ها را حل نماييدانتخاب كنيد و آن

:توجه كنيد كه براي حل كلي سؤال. كاربرد قضيه مقدار مياني يا قضيه بولتزانو بسيار مهم است:138سؤال 

fمعادله  g=هاي زير جواب دارد؛يك از بازه در كدام

hاي را انتخاب كنيد كه در آن اگر بايد گزينه f g= h(a) باشد، − h(b)× . باشد0>

يهاي معادله ريشه:مثال
xxe = اند؟چگونه2
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روش پيـشنهادي  (شـود از روش تقـاطع   در سؤال مطرح مـي  ) و نه تعداد ريشه   (عنوان زماني كه مقدار ريشه      هيچبه:تذكر مهم 

.استفاده نكنيد)  آزمونپاسخ تشريحي

:توانيد استفاده كنيدي زير ميباشد اما سؤال جالبي است كه براي حل آن از نكتههرچند اين سؤال دشوار نمي:141سؤال 
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 را بايد 140است و سؤال ي تقريبي تابع به كمك تعريف مشتق و ديفرانسيل از كتاب درسي حذف شده          هكاربرد محاسب 140

.حذف نماييد

شدن اين سؤال در كنكور سراسري چنـدان        است و احتمال مطرح   طور مستقيم در كتاب درسي مطرح نشده      اين بخش به  142

هاي توابع نمايي يانگين انتگرال و تعريف مقدار ميانگين و انتگرالهاي مقدار ملطفاً در بخش انتگرال به قضيه. زياد نيست

.هاي كتاب و نيز مجموع و باال و پايين توجه فرماييدشده در تمرينو لگاريتمي و مثلثاتي مطرح

:ي آخرنكته

الـه، تنها چهار بخـش اصـلي دنب      . استهاي كتاب ديفرانسيل محدود     دوستان عزيز برخالف بسياري دروس، سرفصل     -1

در . هـا را در مـرور خـود حـذف نكنيـد     بنابراين هيچ كدام از ايـن بخـش  . حد، مشتق و انتگرال در كتاب وجوددارد 

.ها بپردازيدها يا كمبود وقت به مرور مسائل ساده اين بخشصورت احساس ضعف در اين بخش

تنها با حـل آزمـون جـامع    . ع بپردازيدهاي جامايد لطفاً هرچه زودتر به حل آزمون      زده% 35اگر اين آزمون را باالي      -2

.توانيد نقاط ضعف خود را شناسايي و برطرف كنيداست كه مي

!تانهاي جامع آيندههتر در آزموني بهمواره اميدوار و پرانرژي و موفق باشيد و به اميد تالش مستمرتان و كسب نتيجه
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!گزاريم سپاسگشاي استاد فرزان از بررسي دقيق و راههمما
!نشر دريافت


