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نگاه كلي* 

قدر پيچيدگي از نظـر     معني كه آن  هايي سهل و ممتنع بودند؛ بدين      امسال سؤال  ديفرانسيلرياضي پايه، حسابان و     هاي  سؤال

ها براي رسيدن به جواب، به محاسبات طـوالني نيـاز داشـتند و بـا     مفهومي نداشتند تا درك مسئله را ناممكن كنند؛ ولي غالب آن    

اين نـوع سـؤاالت   ) هم براي افرادي كه در اوج اضطراب قرار دارندآن(شود ميحدودي كه به داوطلبان دادهتوجه به مدت زمان م 

شود، ابتـدا خودمـان     ميدادهتر است كه اگر سؤالي      مناسب.  باشد 8000 تا   1000هاي  تواند سنجش دقيقي براي داوطلبان رتبه     نمي

آمـوز انتظـار    گاه از دانـش   چه منطقي بود، آن   چنان. تقريبي آن را درنظربگيريم    حل كنيم و زمان      ، آن را  به جهت رسيدن به جواب    

.باشيم كه پاسخ دهدداشته

توان قسمتي از زمان چنـين سـؤاالتي را   تري الزم دارند تا به جواب برسند و مي      شود كه بعضي سؤاالت زمان كم     شايد گفته 

. چنين منطقي كارساز نيست،ريختهمآموز با چند سؤال بهي دانش روحيهاما وقتي. هايي با چالش محاسباتي بگذاريمبراي پرسش

ي پيچيده نداشت و غالـب سـؤاالتي كـه كمـي      توانم بگويم سؤاالت رياضي پايه، حسابان و ديفرانسيل خيلي ايدها         دركل مي 

.نددشتر حل ميبسيار ساده) و هدف كنكور اين نيست(هاي درسي هستند كتاباز رسيدند با مطالبي كه خارج نظر ميپيچيده به

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كـرديم ولـي ايـن روش خالقانـه مـستلزم           هاي درسي براي حل آن بايد خالقانه عمـل مـي          ي كتاب باتوجه به محدوده  104

هاي درسي بحثي از آن به كه در كتاب(داشت ي هرون آگاهي مياز رابطهآموزي اما اگر دانش. محاسبات طوالني است  

.شد بسيار ساده حل مي،.)استميان نيامده

!اي نبودي جالبي بود ولي مناسب آزمون چندگزينهمسئله106

گيـري و   پس مشتق و س ) هم از نوع راديكالي و قدرمطلقي     آن(سازي مستلزم تشكيل معادله     حل اين سؤال با روش بهينه     

.)استشدهها اين روش ارائهدر پاسخ به تست. (حل بودسادگي قابلاما با نگرش هندسي به؛ يافتن نقاط بحراني آن است

.استي آن در كتاب درسي آمدهسؤال جالبي است و نمونه117

.ديد نسبتاً دقيقي الزم استبه اين سؤال، دادن براي پاسخ122

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.گير بود خيلي وقت،شدالب كتب درسي حل مياگر باتوجه به مط106

.گير استقتوسبتاًن،ارزي حل شوداگر بدون هم111

بايد در دو مرحله بررسي شود يكي پيوستگي در نقاط با طول صحيح و زوج و ديگري در نقاط با طول صحيح و فرد كـه    115

.تر از حد معمول الزم داردكمي زمان بيش
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.2ي  و هم گزينه1ي ي درست است هم گزينهداراي دو گزينه117

.استنشده بين دو منحني مطرحطحسدر كتاب درسي 124

!شاد و سالمت و موفق باشيد
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