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نگاه كلي* 

.ها متعارف بودند اما توزيع مطالب متناسب با كنكور سراسري نبوداغلب پرسش

.استنشدهسازي، انتگرال، مشتق توانع نمايي و لگاريتمي اصالً سؤال مطرحبه عنوان مثال از مباحث پيوستگي، بهينه

.استي كاربرد مشتق نيز تناسب تعداد سؤاالت رعايت نشدهدر زمينه

.كاهدبود كه از ارزش آن ميگير همراه شدهل ابتكاري با عمليات محاسباتي نسبتاً وقتسؤا

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

136
fي آموز بايد از معادلهدانش (x) f (x)x

fارز با آن مانند اي هم به معادله=′ (x)
x

′  = 
 

. برسد0

آفـرين اسـت و مـثالً    رسد كه در آن وقت كم بسيار تزلـزل       آموز به چالش محاسباتي مي    ي پرسش، دانش  ر ادامه ولي د 

.خواست را ميcotαبهتر بود كه مقدار 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اي خيلي پرت موردنظر باشد، زيـرا بـا اهـداف آزمـون       در نقطه  ي مشتق است ديگر نبايد مقدار آن      اگر منظور محاسبه  131

.تستي مناسبت ندارد

هاي تابع هموگرافيك آشنايي ندارد، به عنوان مثـال در  آموز با ويژگي  اين سؤال از اين جهت مورد انتقاد است كه دانش         139

.استهاي درسي بحثي از محورهاي تقارن آن به ميان نيامدههيچ كجاي كتاب

است ولـي آيـا بررسـي آن بـا          ) مقطع مخروطي غيراستاندارد  (ايد طراح محترم در پاسخ بفرمايد كه اين يك هذلولي           ش

روش مقاطع مخروطي مناسب در آزمون تستي است؟

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ه است و در مجموعه هر عـضو تنهـا    ي هر تابع، يك مجموع    عبارت درون پرانتز در صورت سؤال زائد است، زيرا دامنه         104

.شوديك بار لحاظ مي

xπپذيري شرط معكوس«: است كهدر حل مسئله بيان شده106 π π− ≤ − ≤3
2 4 2

«

:پذيري تابع مورد نظر در حالت كلي آن است كهكه شرط معكوسدرصورتي

k x k , kπ π ππ− ≤ − ≤ π+ ∈3
2 4 2

�

.جانب بهتر است اين مسئله را با مشتق حل كنيمدر ضمن به نظر اين
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xاست كه باره بيان شدهرسيم و يكي سوم ميي درجهدر اين سؤال به معادله107 = .ي معادله است يك ريشه3−

آموز از كجا بايد به اين مطلب پي ببرد؟دانش

:ته استي زير نهفجواب آن در نكته

اي  ي چندجمله اگر معادله «
n nax bx cx d−
+ + + + =

1
ي  كه تمام ضـرايب آن صـحيح هـستند داراي ريـشه            �0

».باشد ميdهاي صحيح عدد ي صحيح يكي از شمارندهصحيح باشد، آن ريشه

.استهاي درسي نظام قديم بوده مربوط به كتابشده كهاستفاده» كدگذاري«نام روش  بهيدر حل اين تست از روش113

.شدي هوپيتال حل ميتر بود اين مسئله با دو بار استفاده از قاعدهمناسب129

sinدر حل اين تست گويي فرض شده كه         132 x            بـار   همواره مثبت است كه چنين نيست و براي تكميل استدالل بايد يك

sinشدهم فرض مي xمنفي است .

!ي زير استفاده نمودتوان از قضيهتر اين مسئله مياما براي حل ساده

ــر « اگـ
x
lim f (x)
→∞

ــابع 0= ــه g(x) و تـ ــذوف نقطـ ــسايگي محـ xي  در همـ a=ــران ــد، آن كـ ــاه دار باشـ گـ

x
lim f (x)(g)x
→∞

=0«

]ي آن   در حل اين تست كه دامنه     137 , ]−1 اسـت ولـي در كتـاب       نقاط بحراني درنظرگرفته  جزء   را   1− و   1 است نقاط    1

2ي   گزينـه  ،هـاي جديـد   اسخ صحيح بنابر كتـاب    گيرد و پ  جديد ديفرانسيل، نقاط مرزي را جزء نقاط بحراني درنظرنمي        

.باشدمي

!موفق و پيروز باشيد
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