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نگاه كلي* 

عزيز كه يك سال كامل با كوشـش و تـالش فـراوان بـاالخره بـه روز                  آموزان  تمامي دانش با سالم وخسته نباشيد خدمت      

 آزمـون   كنيـد مـي  احـساس    البته ناگفته نماند اگر هم    . ذاريدخوبي را پشت سر بگ    باشيد آزمون   توانستهآزمون رسيديد و اميدوارم     

. مختص يك نفر نيستفقطهاست و  اين احساس اغلب بچهنشد، بدانيدكرديد  ميطور كه فكرنداديد و آنخوبي 

هاي رياضي  كنم از هريك از كتابمروريباشم و ت كنكور داشتهسؤاالبندي قبل از هر چيز بهتر است يك نگاهي به بودجه

. داشتيمسؤالدانشگاهي و هندسه و آمار چند  و پيش2،3

توابـع   تست   1لگاريتم،   تست   1، تست انتقال نمودار   1،ي هندسي دنباله تست   1 بود شامل     تست 6 داراي   2كتاب رياضي   

.رسيدنظر مي بهخاليات ياي طرح تست از تركيبج در اين مجموع .مثلثات تست 1ماتريس و  تست 1، نمايي

. شدميت از مثلثات تس1از مشتق و  تست 2پيوستگي،  تست 1،حد تست 1شامل تست بود كه 5 داراي 3كتاب رياضي 

باري بود كه از تركيب توابع در كنكـور      اولينتوان گفت   ميو شايد   شدت خالي بود     به كتاب از مبحث تابع در اين       طرح تست جاي  

.بودنشده مطرحسؤال

 تـست  2شـامل  ؛ تست بـود 13بود كه داراي ) سال چهارم دبيرستان(دانشگاهي  پيشاز كتاب تست  دداتعترينو اما بيش  

 تـست دسـتگاه معـادالت    1، ها نمودار رسيرو ب مشتق  كاربرد   تست   2،  مثلثات تست   1ي دوم،   ي درجه  تست معادله  1ت،  احتماال

. تست انتگرال2 تست مقاطع مخروطي و 2خطي، 

 تـست مطـرح     1 و نقاط بحراني حـداقل        و مطلق  نسبيهاي  به نظر من در كتاب چهارم دبيرستان بايد از مباحث اكسترمم          

مطـابق  . بودكرده مطرحسؤالي هندسيدنبالهها هم خالي بود كه البته طراح محترم كنكور به جاي آن از            تست دنباله  جاي. شدمي

.بودشده تست مطرح4 نيز 1ي تست و از كتاب هندسه2هر سال از كتاب آمار 

آمـوزان  دهد دانـش   اين نشان مي    بود كه  92ت نسبت به كنكور     سؤاالبندي   اختالف بودجه  93وجه در كنكور    تقابلي  نكته

 از  92بـه عنـوان مثـال در كنكـور          . كنندريزي مي هاي قبل براي درس خواندنشان برنامه     ت سال سؤاالبندي  نبايد بر اساس بودجه   

طـور  ض همـان  در عو . استشده مطرح سؤال2 فقط ،93كه در كنكور    حاليدربود  شده مطرح سؤال5ات و احتماالت    يمباحث تركيب 

.ت مباحث مشتق و كاربرد مشتق افزايش يافتسؤاالرفت تعداد كه انتظار مي

2 از مبحث مهم تابع بود كه هم يك فصل رياضي  سؤالبندي عدم طرح    ي منفي آزمون از نظر بودجه     به نظر من تنها نكته    

توانـد آن را  اي است و طراح مـي    كامالً سليقه ت  سؤاالبندي   را به خود اختصاص داده است وگرنه بودجه        3و هم يك فصل رياضي      

بودنـد  ات را كنار گذاشته ثلثآموزاني كه مبحث م    قطعاً براي دانش   ،هميشگي تست   2جاي  ات به ثلث تست م  3مثالً طرح   . تغيير دهد 

.كننده بودناراحت

ت سـاده بـود وگرنـه       سؤاالاد  ت متوسط نسبت به تعد    سؤاالتعداد نيز بايد بگويم تنها تفاوت افزايش        اريشوداز نظر سطح    

 بـا انتخـاب   -كه بارها در كالس اشاره كردمطور همان-توانستآموز خوب ميانشت دشوار بود و د    سؤاال% 20مطابق معمول فقط    

 تـا  45 درصدي بـين  ، غلطاسخپ3 يا 2 كه با احتساب گو باشد،سؤاالت را پاسخ درصد 65 تا   55شده و تكراري بين     ت ديده سؤاال

. مناسب است93 را كسب كند و به نظر من اين محدوده براي كنكور 55
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:ت ابتكاري و دشوار كنكورسؤااليرسبرو اما بپردازيم به 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

نظر من تست دشواري نبود ولي چون اين        هرچندكه به . شدميصورت مطرح اينبار بود كه از انتقال نمودار تستي به       اولين127

.استآموزان دشوار بودهبود، حتماً براي اكثر دانششدهنسؤال قبالً ديده

.بود آمدهي رياضيرشتهاست كه مشابه آن در كنكور شده مطرحجديد و زيباييي تناوب تست از مبحث دوره128

 بـراي   ،شده سـفيد باشـد    هاي خارج  مهره از مهره   2با اين اختالف كه چون قرار است        .  درسي است   كتاب تمرينمشابه  132

.بودشده قبالً مطرحي رياضيرشته اين تست نيز در كنكور .شودمحسوب ميآموزان جديد دانش

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي سؤال اين است كه بايد دقت     تنها نكته . اندآموزان بارها اين تست را ديده     انشتست، خيلي معمولي و ساده است كه د       126

x. (قبول است كه باعث شود دنباله نزولي باشد   آيد آن جوابي قابل   دست مي  به xري كه براي    دياكنيم مق  =  دبنالـه را  2

xكند و نزولي مي = .شود دنباله نه صعودي باشد نه نزوليكند و باعث مييك در ميان مثبت و منفي مي جمالت را 2−

القـي را    ت يي مهم آن است كه نبايد معادله       نكته .دهيميشده را با تابع اصلي تالق      بايد تابع حاصل   نموداربعد از انتقال    127

.ا جواب را تعيين كنيمه گزينه رويحل كنيم و بايد از

. دشوار استاند،نديدهآموزاني كه اين تست را  است براي دانش4ي تناوب تابع هروه دكتشخيص اين128

.شودمينگير است وگرنه تست دشواري محسوب اين تست از نظر محاسباتي وقت131

.گيري داردمحاسبات وقت132

آمـوز بايـد   راري است ولي در مخرج مشترك آن دانـش         است كه تك   ∞−∞در حالت مبهم    ي حد محاسبهاين تست   134

.دقت كند

.گير استاز نظر محاسبات وقت139

شـود   را در تابع قرار دهيم و فقط دستگاهي كـه ايجـاد مـي              B و   Aيمختصات دو نقطه  بايد   و ساده است بسيار  تست  140

.حل نباشدآموزان قابلبراي دانششايد 

.آموزان دشوار است و حل اين تست يك مقدار نياز به خالقيت نيز داردبراي دانشمثلثات غالباًهاي تست142

ي مضاعف مثبت د و البته ريشهي مضاعف داريعني مخرج ريشهاين تابع يك مجانب قائم دارد و توجه به اين نكته كه   146

.آيد برميانا و برتروتآموزان فقط از دانش،است
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، 147، 144،145، 143، 141، 140، 139، 138، 136،137، 135،  133،  130،  129هـاي    سـؤال  شومدر خاتمه يادآور مي   

 سـؤال را حـل كـرد؛ كـه اگـر          18ار آشنايي هستند كه توقع داشتم بتـوان ايـن           يهاي تكراري و بس    سؤال 151 و   150،  149،  148

 درصد كـسب خواهـدكرد كـه ايـن          45دود  باشد ح  غلط داشته  3 درصد و اگر     60باشد  ها را درست حل كرده    ي آن داوطلبي همه 

. توقع دارم93درصدي است كه از كنكور 
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