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 نگاه كلي:
اي از رياضيات، گير نبودند و اگر در هر زمينه آن پيچيده و زمان هاي هچهارمين آزمون  سنجش، در درس رياضي، آزموني متعادل بود و محاسب

 مسئله را حل كنيم. ،ي مربوط به آنكار بردن نكته هاي ساده و ببا محاسبه توانستيمداشتيم، ميآموزشي متوسط مي
ها پرسشتوان گفت ميزان سادگي و سختي هاي قبل بود و ميهاي كنكور سراسري داخل و خارج كشور در سالابق آزموناين آزمون، مط

 بود. منصفانهها نيز آگاهانه و بسيار هوشمندانه و توزيع آن
 

 ها: بندي پرسشبودجه
 142 – 139 – 131- 127 – 126: تابع، دامنه، برد، وارون تابع و تركيب دو تابعپرسش از  5
  140 : ي نظير تابع درجه دوم و معادلهپرسش از  1
 141و  128 : دنباله و تصاعد پرسش از  2
 141و  128 :مثلثاتپرسش از  2
 132 :ماتريس پرسش از  1
 134و  133 :آناليز تركيبي پرسش از  2
 146و  138،  135 :احتمال پرسش از  3
 137و  136 :آمار پرسش از  2
 144و  143 :و پيوستگي  حدپرسش از  2
 148و  147،  145 :مشتق و كاربرد مشتق پرسش از  3
 150و  149 :مقطع مخروطي پرسش از  2
 151 :انتگرال پرسش از  1
 )  پرسش( از هر فصل يك  155 و 154، 153،  152 : 1ي هندسهپرسش از  4

 ها: پرسش و روش حل تحليل
 دانستيم.بايستي مفهوم تابع خطي را ميساده ولي جالب بود و  پرسشي:  126  پرسش
با  كه عبارت زير راديكالكه عبارت جلوي لگاريتم بايد مثبت باشد و ديگري اينداشتيم، يكي اين: بايد به دو موضوع توجه مي 127  پرسش

 تر يا مساوي صفر باشد.بايد بزرگ ي زوجفرجه

nصورت ي اين دنباله بهبرديم كه ضابطهمي د پيو باي بوددر واقع يك تست هوش   پرسش : اين 128  پرسش
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بايد بدانيم كه وارون ماتريس  نخست:  132  پرسش
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 كرديم.ضرب مي  A−1ي ماتريسي را از سمت چپ در معادله دو طرف دوم اينكه
 داريم: nازاي هر عدد طبيعي كه بهيكي اين ؛دانستيم: بايد دو مطلب را مي 133  پرسش

nn n n n n
n n

         + + + + + =         −         
21 2 1


 

nكه و ديگري اين n
n

   = =   
   

1


 . 



             ٩۴خرداد١۵سنجش.  ۴آزمون جامع رياضيات تجربیهای  نقد و تحليل پرسش

 

كه ماهيت آن  كرديم (پاكت انتخاب مي 7پاكت را از بين  5ركيب و ترتيب است، بدين معني كه ابتدا بايد : اين مسئله تلفيقي از ت 134  پرسش

 ) .كه ماهيت آن ترتيب است  شد (ي مختلف در اين پنج پاكت، توزيع مي) و سپس پنج نامهتركيب است 
 دانستيم.ي مشخص را ميري با تعداد دستههاي آمابندي دادهبايد مفهوم دسته  پرسش: براي پاسخ به اين  136  پرسش
 دانستيم.ي آماري را ميهااي در دادهبايد مفهوم نمودار جعبه  پرسش: براي پاسخ به اين  137  پرسش
به نظر اين جانب اين مطلب يك تصاعد هندسي نزولي مورد بررسي قرار نگرفته است و هاي درسي حد مجموع جمالت : در كتاب 141سواي 

 كنند.ها مطرح مي، هرچند اغلب دبيران محترم آن را در كالسهاي درسي بودي كتابخارج از محدوده

=f(x)ازاي آن اي را پيدا نمود كه به xتوان ابتدا مي g(x)ي جاي محاسبه: به 142  پرسش
1
2

5−برابر  xاين  باشد ( 
4

ي ) و سپس در رابطهاست  

( )g f(x) جاي بهx 5−عدد
4

 گزين كنيم.يرا جا 

 شود.ي هوپيتال بسيار ساده حل ميبا استفاده از قاعده  پرسش: اين  143  پرسش
xي كه حدهاي چپ و راست تابع در نقطه ببريم : اگر پي 144  پرسش =  گاه تابع هرگز پيوسته نيست.برابر نيستند، آن 2
بدانيم مشتق تابع در يك نقطه، همان شيب مماس بر تابع در آن نقطه است و سپس از شرط توازي دو خط كه همانا  بود: كافي  145  پرسش

 . كرديماستفاده مي ،برابري شيب آن دو خط است
 است. 1، موردنظر باشد، مجموع احتمال تمام برآمدها برابر ها تي احتمال تمام حاليك مسئله: اگر در  146  پرسش
 را پيدا كنيم. زرگ آنبيك بيضي است و سپس طول قطر  به مربوط ي داده شده: بايد بدانيم كه رابطه 150  پرسش

cos جايبرسانيم و سپس به 2: بايد عبارت جلوي انتگرال را به توانِ  151  پرسش x2  عبارتcos x+1 2
2

داديم و پس از آن را قرار مي 

 نموديم.انتگرال را محاسبه مي

aباشد برابر aاالضالعي كه طول هر ضلع آن ي محاطي دروني مثلث متساوي: بايد بدانيم كه طول شعاع دايره 152  پرسش 3
6

 ت.اس 

ي داديم كه جسم حاصل از دوران يك مربع، حول قطر آن، دو مخروط يكسان است كه قاعده: بايد با تجسم فضايي تشخيص مي 155  پرسش
 ، نصف قطر مربع است.هر مخروطي و ارتفاع و شعاع قاعدهها برهم منطبق است آن

 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش

،  133،  128،  126ي پرسشهاتوان گفت كه ) نبود ولي ميداشت  ها پرسشتوان از اين نوع رداشتي كه ميبا آن ب ابتكاري (  پرسشاين آزمون شامل 
 شدند.تر حل ميغير كالسيك، راحت تاحدودياقانه و با روش خلّ تقريب، به 154و  145،  142

 
 رهنمودها:

براي رسيدن  را رها كنيد (آن بطور موقترسيد، ن ساده است به جواب نمينظرتا ي كه بهپرسشاگر در  كنم، نهاد ميو براي آخرين بار پيش دوباره

تجربه نشان داده كه در  .بازگرديد  پرسش) تا زمان را از دست ندهيد و اگر فرصتي باقي ماند به آن بازي نكنيد به پاسخ، با خودتان و مسئله، لج
 خواهيم بود. درستبازگشت، اغلب قادر به رسيدن به پاسخ 

 ق و سربلند باشيدموف
 حسين هاشمي طاهريمهندس 

 
 


