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كلينگاه*

. ايد وضعيت شما كامالً مطلوب است تست پاسخ درست داده10اگر به بيش از . آزمون دشواري بود

 از بحث انتگرال و فقط سؤاليك . ت با آزمون سراسري بسيار متفاوت استسؤاالبندي و ترتيب ، بودجه1البته مثل آزمون 

سؤالباز هم در دو . رسدمينظر تست مثلثات، زيادتر از معمول به     3بودند و   تر از كنكورهاي گذشته   يك تست از كاربرد مشتق، كم     

! باشد93شايد اين عالمتي از كنكور . ي از معادله درجه سوم بودسؤال هم 1شده، در آزمون  درجه سوم پرداختهيبه تابع و معادله

نووابتكاريهايپرسش*
ي شماره

پرسش
توضيح

126
 هـيچ مـشكلي   تر بود و داوطلب براي تشخيص نوع دنباله يـا قدرنـسبت،  دنباله عددي معموالً سادهدر كنكورهاي قبلي،  

...خصوص كه به.  كمي ترسناك استسؤالاما ظاهر اين . نداشت , + 8 . در صورت تست، نامأنوس بود2

127
x بر P(x)ايپذيري چندجمله شرط بخش  a−   اين است كه P(a) اين ويژگي در بحث رفع ابهام در كتاب        .  باشد 0=

.استهاي اخير تستي در كنكور نداشته آمده و در سال3درسي رياضي 

149
ايـن تـست    . استنشدهطور واضح بيان  مفهوم ريشه ساده و مضاعف براي معادله درجه سوم، در كتاب درسي تجربي به             

.هم جديد بود

. اخير تستي نداشتيمياز اين ماجرا نيز در دهه. ، اصطالحي خارج از كتاب درسي است»بيضي حقيقي«153

134
x بر P(x)ايپذيري چندجمله شرط بخش  a−   اين است كه P(a) اين ويژگي در بحث رفع ابهام در كتاب        .  باشد 0=

.استهاي اخير تستي در كنكور نداشته آمده و در سال3درسي رياضي 

.براي بيان عرض نقطه ، بيان خوبي بود» هاxفاصله از محور«اصطالح 151

نادرستياغيراستانداردهايپرسش*
ي شماره

پرسش
توضيح

ت در حوزه كتاب درسـي     سؤاالساير  .  و همان بحث بيضي حقيقي باشد      153نمايد،  ارد مي ي كه غيراستاند  سؤالشايد تنها   

.هستند

هاها و پاسخاصالحات در سؤال*
ي شماره

پرسش
توضيح

8+,....در صورت و پاسخ اين تست عبارت 126 ,.... بايد به صورت 2 +0 8 8,.... يا 2 . باشد2

127
اگـر  . گيـريم نوس را مثبـت مـي     ، كسي سؤالدر صورت   » متوسط«خاطر كلمه   در پاسخ تست حتماً بايد اشاره شود كه به        

.است هم آمده92اين تست در سراسري خارج . گرفتيم را منفي ميcosA، بايد »تربزرگ«بود اندازه ضلع گفته
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.استشده كلمه هذلولي نادرست نوشتهسؤالپاسخ در 154

!پيروز باشيد
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