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 نگاه كلي:
تاسـت كـه در ايـن امتحـان      8تاست و تعداد سؤاالت مشتق و كاربرد آن حـداكثر   2شبيه كنكور نيست (در كنكور تعداد سؤاالت آمار  بندي بودجه

 است.) رعايت نشده
تـاب دوم و سـوم هسـتند،    هاي حسابي و هندسـي كـه در ك   هاي مهمي در كتاب چهارم و دنباله ها، حد و پيوستگي كه فصل مباحثي مانند دنباله زا

 كه اين مطالب همواره در كنكور موردتوجه طراحان است. است، درصورتي نشده سؤالي مطرح
 ي آن است. سراسري يا اندكي تغييريافته سؤال كنكور 132و  131، 129، 128، 108، 107سؤاالت 

 هاي كتاب است. برگرفته از يكي از مثال 126سؤال 
 .147و  129، 125، 101مانند تري وجود دارد،  هاي ساده حل راه در پاسخ بعضي سؤاالت

 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش

حـل آن   هـاي نظـام قـديم راه    ي كالسيك نوع چهارم است كـه در كتـاب   كه اين معادله آموزان ابتكاري است، درصورتي اين سؤال براي دانش -120
 است. شده گفته
 شود: ير نوشتهصورت ز حل آن به بهتر است راه -127
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 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش

 133و  120 هاي سؤال
 

 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش
 ي اكيداً صعودي استفاده شود. ي صعودي از كلمه جاي كلمه بهتر است در صورت سؤال به -102
 ي آهنگ تغيير استفاده شود. جاي آن از كلمه است. بايد به گيري از مباحث درسي حذف شده خطاي اندازه -108

yتابع  -131 tan x cot x− −= −1 xاكيداً صعودي است و خط  12 π
=

4
كند. يعني معادله يك جـواب دارد، پـس    را فقط در يك نقطه قطع مي 

 است.) قبول است. (اين سؤال كنكور سراسري بوده غيرقابل ،آمده دست هاي به است كه يكي از جواب ها معني ندارد. طراح دقت نكرده مجموع جواب

dنويسيم  ر گيرد (زيرا وقتي ميقبل از انتگرال قرا limي  بهتر است كلمه -146
−π

→
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 منظور حد چپ است.) 

 
 هاي نادرست: پاسخ
 ي يكنواخت بايد يكنوا باشد. كلمه -143
xمشتق تابع در  -124 xا شود كه چر ناپذير است) درضمن بايد توضيح داده برابر صفر نيست (تابع در اين نقطه مشتق 0= = ي  طول نقطـه  4−

 است. 4−و  6−، 0هاي  ي بحراني به طول ماكسيمم نسبي است، زيرا تابع داراي سه نقطه
 شود: صورت زير اصالح ي موردنظر در پاسخ بايد به رابطه -131

tan x
xcot x

tan x
x

−

−

−

 >= 
π + <


1

1

1

1 0

1 0
 

yDي تابع  دامنه -141 ( , )= − + xچرا در شود كه  است، بهتر است توضيح داده 1∞ −
=
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 تابع داراي مينيمم است. 
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 رهنمودها:
هاي خوب، شما را كمك  عمل و داشتن ايده عتها در سر ي آن هاي قبل (داخل و خارج) است، پس مطالعه تعدادي از سؤاالت شبيه كنكورهاي سال

آمـوزان متفـاوت هسـتند.)     كتاب درسي، از بار علمي خـوبي برخـوردار هسـتند (بـا توجـه بـه سـطح دانـش         هاي ها و تمرين كند. بعضي از مثال مي
 ها را مورد بررسي قرار دهيد. شود آن مي توصيه

ريمهندس رامين منو 


