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نگاه كلي* 

وقفـه   مـاه اسـت كـه بـي        10هر حال شـما حـدوداً       به. ايددانم واقعاً خسته  هرچند كه مي  . ، خسته نباشيد  هاسالم بچه 

مانـده را هـم   خوام مدت باقي مي شمافقط از. مشغول درس خواندن هستيد و اآلن هم مشغول امتحانات پايان سال هستيد           

امـا بپـردازيم بـه      . كـشيد، برسـيد   هـا انتظـارش را مـي      خواهيد و مـدت   چه كه مي   آن به كوشش و تالشتان ادامه دهيد تا به       

: جامع نوبت دوم سنجشهاي آزمونسؤال

كـنم طـراح   كـامالً احـساس مـي   . راستش را بخواهيد اين آزمون هم مانند آزمون جامع نوبت اول چنگي به دلم نـزد     

هاي گذشته و حتي منابع سؤاالت  بندي آزمون در سال   جهه بود محترم درس رياضي هنگام نوشتن سؤاالت آزمون اصالً ب        

2مثالً نبودن سؤال انتگرال در يك آزمون جامع كه همـواره در كنكـور سراسـري داراي             . در كنكور سراسري كاري ندارد    

 كـه جـزء منـابع كنكـور سراسـري نيـست و در       1 تست از كتاب رياضـي     2 همچنين آوردن    ؟تست است چه توجيهي دارد    

.رسدنظر مي عجيب به،استهاي سنجش اين اتفاق تكرار شدهي آزمونمهه

هاي زياد از اين مباحث اشاره      طرح تست د و   حي وافر طراح اين درس به دو مبحث تابع و           در نقدهاي قبلي به عالقه    

اين آزمون حتـي يـك   اما در .) بود تست به اين دو مبحث اختصاص داده شده5 جامع نوبت اول مثالً در آزمون (بودم  كرده

)! تست حد وجود دارد2 تست تابع و 2در كنكور سراسري همواره . (شودتست تابع و حد هم مشاهده نمي

3 تـست دارنـد فقـط       6 يـا    5در آزمون جامع نوبت اول به مباحث مشتق و كاربرد مشتق كه در كنكـور سراسـري                  

هاي كم اين دو مبحث در آزمون قبل، طـراح محتـرم             تست بود ولي در اين آزمون ظاهراً براي جبران       تست اختصاص يافته  

 تست يعني 10دقت كنيد . است تست از اين دو مبحث آورده10
1
3

! سؤاالت آزمون

. تست از مباحث مشتق و كاربرد مشتق10جالب نيست نبودن سؤال تابع و حد و آوردن 

در ايـن  . اسـت هـاي آزمـون بـوده    تـرين سـؤال   كيفيتر و احتمال جزء بي    هاي سنجش سؤاالت آما   در تمامي آزمون  

گاه در كنكور سراسري    مطمئن باشيد مشابه سؤاالت آمار و احتمال سنجش را هيچ         . استهيافتهماداآزمون نيز روند قبلي     

. مشاهده نخواهيدكرد90

شـده و يـا كـامالً    هاي قبل برداشتسراسري سالهاي قبلي تعداد زيادي از سؤاالت از آرشيو سؤاالت كنكور       مانند آزمون 

.كنمها اشاره ميدر ذيل به تعدادي از آن. استها و فقط با تغيير عدد طرح شدهمشابه آن
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همه مخاطب كه حتماً دبيران محترم درس رياضـي         آوردن اين همه تست از كنكورهاي سراسري در آزموني با اين          

.  اسـت 70ي  كنكورهـاي دهـه   كه اين سؤاالت مربوط به      نيز نسبت به سؤاالت آن دقيق هستند جاي تعجب دارد و جالب آن            

ي درست در پاسخ تشريحي و داشتن پاسخ نـسبتاً مناسـب            هاي قبل وجود گزينه   ي قوت اين آزمون نسبت به آزمون      نقطه

.است

تـرين شـكلش هـم      هرحال آزمون درس رياضـي در سـاده       كه به . باشيدآموزان  عزيز اين را درنظر داشته      اما دانش 

.ي خود به تراز درس رياضي نگاه كنيد و نه به درصد آندر كارنامهدشوار است و شما حتماً بايد 

 كـسب كنيـد در سـطح عـالي قـرار      55ايد درصد باالتر از دن آزمون اگر توانستهبوكنم با توجه به جامعمن فكر مي  

ايـد اميـدوار    كـسب نمـوده  45 تا 30اگر درصد بين   . ايد است درصد خوبي آورده    55 تا   40ايد و اگر درصد شما بين       گرفته

30تـر از  وزي درصـد كـم    آمـ هاي كنكور سراسري كار كنيـد و اگـر دانـش          مانده حتماً روي تست   باشيد و در فرصت باقي    

 مفـاهيم   درآموز هنـوز مـشكالتي       به عبارتي اين دانش    ؛اش بپردازد تا تست زدن    تر به جزوات درسي   است بايد بيش  آورده

. دهدكند تا بتواند درصد خود را ارتقاها كار مانده روي آندرسي دارد كه بايد در فرصت باقي

گـاه خـود   كنند و هـيچ ي آخر براي موفقيت تالش ميو كوشا كه تا لحظه   آموزان پرتالش   ي دانش در انتها براي همه   

.كنمدانند آرزوي موفقيت ميي نميرا از قبل بازنده

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 تـابع  تر به رسم خود نموداردر كنكورهاي سراسري براي تعيين ماكزيمم و يا مينيمم مطلق تابع در يك بازه كم          131

 ايـن پرسـش ابتكـاري و    ،كه براي حل اين سؤال نياز به ترسيم نمودار تابع داريمبا توجه به آن . استتوجه شده 

. نيز ديد90را در كنكور سال توان مشابه آنباشد كه مينو مي

نـوع  ايـن  . ريمگيـ را ساده كـرده و سـپس مـشتق مـي    گيري ساده كنيم ابتدا آناگر بتوانيم تابعي را قبل از مشتق 152

خاطر استفاده از يك تابع لگاريتمي در اين        و به استتر در توابعي كه مثلثاتي هستند مورد سؤال بوده        تست بيش 

.سؤال به نظر من پرسش خوبي است

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

xي ي معادلـه آمـوز تعـداد ريـشه   اگر دانش 126 x+ + − =2 1 2 1  را از طريـق  5

 بايـد   ،بنـدي كنـد   گيري نكنـد و بخواهـد بـازه       رسم نمودار دو طرف معادله پي     

.  اما با روش ترسيم اين سـؤال سـاده خواهـدبود       نمايد زمان زيادي را صرف   

.)است خيلي خوب توضيح نداده،پاسخ(

y x x , y= + + − =2 1 2 6 5
yچون خط = . پس معادله جواب ندارد،است  تابع را قطع نكرده نمودار5
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 كـه ايـن سـؤال نيـز همـين      ،شودآموزان جزء سؤاالت دشوار محسوب ميهاي مثلثات همواره براي دانش    سؤال130

.آيدچشم ميتر به دشواري آن بيش،شودكه يك سؤال ابتكاري محسوب ميوضعيت را دارد و با توجه به آن

tan(( ) ( )) tan+α + −α = °30 15 45
tan( ) tan( )
tan( ) tan( )

+α + −α =
− +α −α

30 15
1

1 30 15
)tanاگر  )+α30 را xدرنظر بگيريم، داريم :

x x x x x+ = − ⇒ + = − ⇒ =3 3 1
1 4 3 4 3

4 4 7

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.استهخيلي دوست دارم بدانم  طراح سؤال اين تست را از كجاي كتاب درسي طرح كرد127

 اسـت كـه در      1هـاي كتـاب رياضـي       ي جزء سـؤال   لشود و كه اين تست، پرسش خوبي محسوب مي      با وجود آن  129

. جايي ندارد90كنكور سراسري 

شده، واقعـاً اشـتباه تـايپي    ه جاي گذاشتن نقطه از نماد ؛ استفاد  كه اين تست بسيار ساده است اما به       با وجود آن  133

.است آزمون تبديل شدهفكجزء الينهاي سنجش، در آزمون

حـل ايـن تـست نيـاز بـه دانـستن            . است آورده شده  1ها در كتاب رياضي     ي مجموعه قوانين دمورگان در نظريه   146

Aقانون   B (A B)=′ ′ ′∪ هرچند كه مطمئن هستم دبيران محترم ايـن قـانون را در مبحـث احتمـاالت                .  دارد ∩

. و يا چهارم تجربي وجود ندارد2ن قانون در كتاب رياضي اند ولي اييادآوري كرده

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.تري نوشتهاي مناسبشد براي برخي از سؤاالت پاسخدر اين آزمون پاسخ نادرست وجود نداشت ولي مي
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