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  نگاه کلی* 
  

   داخل کشور1394 کنکور سراسري  ریاضی پایه و دیفرانسیل دربندي سؤاالت بودجه
  

 ،1، ترکیبیـات  1، تـابع  1، تصاعد 1، معادله 1پذیري  ، بخش1لگاریتم (  سؤال9 :ریاضیات پایه و سه فصل اول حسابان     -  
  )1 و کاربرد مثلثات 2مثلثات 

، 2، دنبالـه و همگرایـی   2حـد و پیوسـتگی   (  سؤال15در مجموع   :اب دیفرانسیل  حسابان و کل کت    5 و   4هاي    از فصل  -  
  )2 و انتگرال 6:  و کاربرد آن مشتق،1، مجانب 1بولتزانو 

  )5ي دو   و هندسه3ي یک  هندسه(  سؤال8 :ي پایه هندسه -  
  )2ه معادالت  و ماتریس و دستگا3، مقاطع مخروطی 2، خط و صفحه 1بردار (  سؤال8 :ي تحلیلی هندسه -  
  )2 و احتمال 2دکارتی و رابطه ، مجموعه، ضرب 2استدالل ریاضی (  سؤال6 :جبر و احتمال -  
  )1 و احتمال 2بطه و ترکیبیات ، را3ي اعداد  ، نظریه1گراف (  سؤال7 :ریاضیات گسسته -  
   سؤال2 :سازي آمار و مدل -  

  

  :هایی که مشکل داشتند پرسشی
  

Kر  یق نداشت، زیرا اگ   ي دق  گزینه :109 سؤال   - n= +5 . است  است و کتانژانت آن تعریف نشده πمضرب   xگاه    باشد، آن  2
  .)برد می باشد، سریع به منظور طراح پییارآموزي که از هوش هر چند دانش(

  

  .ناپذیر است ي موردنظر ناپیوسته و درنتیجه مشتق ع در نقطهنادرست بود، زیرا تاب :117 سؤال -
  

  . نیز نادرست است4ي  الساقین باشد، گزینه ایراد منطقی دارد، زیرا اگر مثلث موردنظر، متساوي :138 سؤال -
  

  :نقد آزمونو حال 
هـاي   نبودند، اما عدم دقت در طراحی بعضی سؤاالت و گزینـه     سؤاالت ریاضی پایه، حسابان و دیفرانسیل مشکل       ،جانب  از نظر این    

  .شد  میها آننفس  دادن وقت و اعتمادبه نمود و درنتیجه باعث ازدست آموزان قوي را دچار تردید و سردرگمی می ها، دانش آن
ي ریاضـی    مـسئله یـک  نظر بنده ایـن مـسئله،     هرچند به (ها به جواب رسید        که بایستی با آزمایش گزینه     115 سؤالجز   به  

fي  عنوان مثال، اگر براي تابع پیوسته نیست؛ زیرا به  (x) ي در بازه[a , b] باشیم داشتهf (a).f (b)  ي توان گفت معادلـه  نمی 0<
f (x)   .ت از این نظر خوب و مناسب بودندسؤاالي   نیز کمی محاسباتی بود، بقیه118 سؤالو .) ریشه ندارد bو  aبین  0=

  .سؤاالت در این بخش، منطقی بودند را به حساب نیاوریم، ي داوطلب رفته ي ازدست اگر از اشتباهات بگذریم و روحیه  
  

  !شاد و سالمت و موفق باشید
  

   هاشمي طاهريسينحمهندس  


