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 نگاه كلي:

 
-مي آموزي اطالعات رياضي در حد متوسط ي تجربي، آزمون مناسب و تا حد زيادي استاندارد بود و اگر دانشآزمون درس رياضي در رشته

 گير نبودند. ها خيلي محاسباتي و وقتگاه پاسخ به پرسشداشت، آن
الي ؤكه از بخش انتگـرال سـ  جز آن ،ال اخير كنكورهاي سراسري بوداالت درس رياضي در چند سؤاالت نيز تقريباً همانند توزيع سؤتوزيع س

 مطرح نشده بود.
تر شـدن محاسـبات، بهتـر اسـت روشـي بـه نـام روش كدگـذاري را         دهد كه براي سادهدر دو آزمون آزمايشي اخير نشان مي آمار تسؤاال

 دريافت قرار داده شود. نشر ي ناشر محترم اين بحث در سايتبياموزيم. شايد با اجازه
ظاهر مشكل دارند) با آگاهي مناسب ( ي تجربي با آن بهآموزان رشتهويژه دانشآموزان و بهي اين آزمون را ( كه اغلب دانشههندسمسائل 

 توانستيد حل كنيد.سطحي باال) و اندكي درك هندسي مي ولي نه در
 هايي معمولي بودند و به محاسبات پيچيده نياز نداشتند.نيز تست حد و پيوستگي ومقاطع مخروطيمسائل 

 
ها، كسينوس يكي از زواياي مثلـث را پيـدا   ي كسينوسرا در كنكور آزمايشي قبلي ديده بوديد و براي حل آن ابتدا بايد از رابطه 129 سؤال

 ي مساحت مقدار آن را مشخص نمود.م با استفاده از رابطهدست آورد و سرانجانمود و از روي آن سينوس همان زاويه را به
 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش

هاي لگاريتم ساده نمود و سـپس اقـدام بـه مشـتق     ه قبل از مشتق گرفتن بايد تابع را با استفاده از ويژگياز اين رو جالب بود ك 150تست 
 گرفتن نمود.
ي ناشر محترم اين بحث در ي دسته خط داشت و شايد با اجازهاند، نيازمند آگاهي از مقولهي قطرهاي دايره داده شدهكه معادله 154تست 

 سايت دريافت قرار داده شود.
 

 رهنمودها:
پشت سرهم را نتوانستيد پاسخ دهيد هراسي به خود راه ندهيد اغلب چنين است كه چند تـا   سؤالام كه اگر حتي چند هميشه تاكيد كرده

 .دهدمانده افزايش ميت باقيسؤاالي شما را در پاسخ به ها روحيهتر از حد متعارف هستند و پاسخ به آنون سادهمي آزت در انتهاسؤاالاز 
 

 مهندس حسين هاشمي طاهري
 

 


