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هـا،  اميدوارم اين نوشـته .  است1392هاي جامع سنجش، براي كنكور اين آخرين نقد و بررسي درس رياضي تجربي آزمون       

ها و پوزش من را بابت لغزش. در راستاي بهبود درصد رياضي و رفع ابهامات داوطلبان، نقشي هر چند كوچك اما موثر داشته باشد

. خطاهاي احتمالي بپذيريد

به مرور » همايش رياضي تجربي نشر دريافت«خصوص همانده تا كنكور، با كمك كتب ويژه اين دوران، ب    مان باقي حتماً در ز  

. بندي بپردازيدو جمع

! موفق باشيد،تان متشكرماز همراهي

نگاه كلي* 

ي معادلـه  لبتـه ا. چرا كه از لحاظ سطح دشواري بسيار نزديـك بـه كنكـور اسـت              ! در يك جمله، آزمون بسيار خوبي است      

نـد و بـه تـابع و      اهمهري قرار گرفت  مثلثاتي، آهنگ تغيير، مشتق ضمني، حد در بينهايت، نمودارشناسي و هندسه مختصاتي مورد بي             

ت زيادي از احتمـال مطـرح   سؤاال) 2(از سوي ديگر براي جبران سنجش      . ه است هاي درجه دوم نيز در حد الزم توجه نشد        منحني

.نامه هم مطلوب نيست و كيفيت تايپ و نگارش پاسخت هم مثل هميشه با كنكور متفاوت استالسؤاترتيب . استشده

-137-136-134-132-128-126ت  سؤاال.شودارزيابي مي » خوب« درصد در اين آزمون،      45 خام حدود    يكسب نمره 

.هاي ساليان اخيرندهاي عرفي كنكور و تستسؤال مشابه 138-139-146-147-148-149-152

ـ   پاسـخ يهدهاگر داوطلبي از ع.شودارزيابي مي» بسيار خوب« درصد در اين آزمون، 65 خام حدود يكسب نمره  ه گـويي ب

.گير كنكور آمادگي كافي داردهاي وقت بربيايد، براي حل تست155-151-150-145-141-140-130-127ت سؤاال

. دايد، از حاال تبريك من را پذيرا باشـي  شده 135-129-142-143-144-153-154هاي  كه موفق به حل تست    صورتيدر

. داريدشما توانايي حل مسائل جديد و دشوار رياضي را

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

126
 اول از دنباله عددي به صورت        ي جمله nمجموع  

n
d dS n (a ) n= + −

2
2 2

دقت كنيدكه ايـن مجمـوع      . شود بيان مي  

.بودنخواهد هرگز جواب 2گزينه جمله عدد ثابت ندارد و 

131
قسمت كاربردهـاي مثلثـات از   . روي داوطلبان گرامي قرار داردها پيش كسينوسي بسيار مفيدي در كاربرد قضيه    سؤال

.تري بررسي كنيد را با دقت بيش2رياضي 

135
)tanروش استفاده از فرمول    )α +β    اين مدل را هم در ذهـن  .  مثلثات مرسوم نيستهاي عرفي، در تست سؤال در اين

.باشيدداشته

)پاسخگوي محترم براي مشتق    139 x )−
23 3 اين عمـل بـسيار مفيـد اسـت و بـراي      .  از توان كسري استفاده كرده است1

.كندتر ميهاي بعدي هم كار را سادهمشتق
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140

در پاسخ هـم ابتـدا   .يعني ميانه را منهاي ميانگين كنيد» ي ميانه از ميانگينفزون«ايد؟  سنجش آشنا شدهسؤالبا ادبيات  

 ميانه كم ياندازهبا اين عمل، از ميانگين هم به. كنيمها مقدار ميانه را كم ميآورده و سپس از تمام داده     دستميانه را به  

.رسيمشود و دقيقاً به مقدار موردنظر ميمي

b: الزاويه حول وترش برابر است باران مثلث قائموكه حجم حاصل از دتوان در ذهن داشت مي144 c
a

π
2 2

3

145
كـره و    گذشـته و قطـر       هـاي آن  د، كره از تمام رأس    ترين كره ممكن قرار دار    ك در داخل كوچ   ]مستطيل[وقتي مكعب   

. با هم برابر استمكعب

148
cosدر مورد دنباله  n

n دقت كنيم كه وقتي 1
كـسينوس آن افـزايش   ، )در ربـع اول قـرار دارد  (شود م مي ك0 تا1 از 1

.يابدمي

.دست آوريمهرا بy بايد اولابع با حالت عادي كمي متفاوت است،بيان ضابطه اين ت151

. صورت مقدار تابع مساحت، جديد بودبيان اين انتگرال به 154

155
هـا و سـپس محاسـبه انتگـرال،          قبالً در كنكور تجربي آمده است اما رسم شكل و تشخيص ريشه            سؤالاگر چه اين نوع     

.اي نداردمسير ساده

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

، تنهـا  129شايد نامعادله لگـاريتمي در تـست    . توان نام برد  خاصي نمي سؤالكننده است كه در اين قسمت از        خوشحال

!محل گاليه باشد

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

152

fهاي تابع   تري براي تعيين محل تالقي مجانب     راه ساده  (x) mx n ax bx c= + ± + +
2

88 صـفحه    8 در تـست     

: كتاب همايش دريافت وجود دارد
A

bA , mx na
 − + 
 2

: جا مثالً در اين

( )a , b
m , n A , ( ) ,( )
= =−
= =−

− → − − = 
 

1 4
1 1

4 1 2 1 2 12 1

 داوطلب بايد حاصل     سؤالبراي محاسبه پاسخ نهايي اين      127
7
 را بداند يا بتواند آن را بـه سـرعت حـساب             2187 يعني   3

.كند



)3جامع  (92خرداد -نجشدر آزمون س رياضي تجربي هاينقد پرسش3

129

 صـعودي اكيـد باشـد از نامـساوي     fاگـر تـابع   : اسـت  ويژگـي توابـع صـعودي اسـتفاده شـده           از سـؤال براي حل ايـن     

f (x ) f (x )<
1 2

xگيريم كه    نتيجه مي   x<
1 2

ـ          ، يعني مي   ساوي حـذف كـرد و     توان تابع صـعودي را از دو طـرف نام

.شودجهت عوض نمي

.  اما استفاده از آن در حل نامعـادالت مرسـوم نيـست   ،استدانشگاهي آمده كتاب درسي پيش33اين ويژگي در صفحه     

هاي زير را در ذهن ويژگي) .اند اخير مطرح نبوده يكه در كنكور دهه   (بهتر است براي حل نامعادالت لگاريتمي و نمايي         

:باشيدداشته

: تر هستند از يك بيشb و aوقتي 
u v u v

b b
a a u v log log> ⇐ > ⇒ >

: بين يك و صفر هستندb و aوقتي 
u v u v

b b
a a u v log log< ⇐ > ⇒ <

142

PA رابطه ABCD در مستطيل Pاحتماالً خيلي از داوطلبان براي نقطه  PC PB PD+ = +
2 2 2 2

.  را در ذهن ندارند

 تـشريحي هـم      اثبات اين رابطه در پاسخ     ي نحوه .ها در اين شكل، به دقت نياز دارد       هاي اضافي و نوشتن رابطه    رسم خط 

PA: تر هستيداحتماالً با اين اثبات راحت. جالب است PC x y t z PB PD+ = + + + = +
2 2 2 2 2 2 2 2

143
پس بايـد ارتفـاع     .  متشابه هستند  5به3در درك پاسخ تست، اين توضيح الزم است كه دو مثلث باال و پايين به نسبت                 

.كل را با اين نسبت، تقسيم كنيم تا ارتفاع مثلث كوچك به دست آيد

148

nقطعاً داوطلبان براي بررسي جهت تغييرات دنباله      
n
+
+
3

2 1
بـه  . ننـد ك به صورتي كه در پاسخ تشريحي آمده استفاده نمي         

البتـه از مـشتق تـابع       . تـوان دريافـت كـه ايـن دنبالـه صـعودي نيـست             ل و حد دنبالـه مـي      سادگي با مقايسه جمله او    
xf (x) x
+=
+
3

2 1
x براي .توانيم استفاده كنيم هم مي1<

149
هـا دنبالـه حـسابي      xاگـر   : هاي نمايي اين ويژگي را به خاطر داريـم        در تابع 

:دقت كنيد جدول  اينحاال به. سازندها دنباله هندسي ميyبسازند 
151050t

153
AC برابـر  R و شـعاع  Cاز دايره به مركز Aي  نقطهيترين فاصلهتوان ديد كه كم ي مي راحتبا رسم شكل، به    R−

.استنشده در كنكور و كتاب درسي تجربي ديده،اي مربوط به آناست، اما اين ويژگي يا مساله

t را در ضابطه تابع قرار دهيم و x، مقدار بسيار بهتر است كه از همان ابتداي حل154 dt
t
+

∫41
. را حساب كنيم1
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هاها و پاسخاصالحات در سؤال* 
ي شماره

پرسش
توضيح

)صورت  يعني به،ي باز باشد بازه3يبايد گزينه129 / , )2 5 . باشد4

cدر خط آخر پاسخ، عبارت132 /=0 . از قلم افتاده است4

.ارتباطي به حل اين تست ندارد و اضافي است′′yدر آخر پاسخ، عبارت134

P(Aجاي آن بايد فرمول  است و به143خط اول مربوط به پاسخ 136 B) P(A) P(B) P(A B)= + −∪ . باشد∩

xوقتي «: دجمله اول راه حل بايد اين عبارت باش137 sin مقادير 0→ x2 و x2معادلند.«

141
 بايـد از  δجـاي حـرف  چنـين بـه  هـم . شـود گفته» ضريب تغييرات«بايد  » ضريب واريانس «جاي  در پاسخ اين سؤال به    

. استفاده كردσحرف

)بد نيست در انتهاي جواب قيد شود كه 150 , )−∞ .استها نيامده اما در گزينه، هم جزء جواب هست0
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