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 مهندس رامين منوّري -1395تعاوني سنجش، ارديبهشت 3هاي ديفرانسيل و رياضيات پايه آزمون جامعنقد و بررسي پرسش

 

 نگاه كلي
 است. 26و در اين آزمون  24هاي رياضي پايه و ديفرانسيل در كنكور تعداد پرسش -1

توان در قالب يك تست را مي 109است. البته سؤال  5در اين آزمون  و 3هاي مثلثات بيش از حد معمول است. )در كنكور حداكثر تعداد پرسش -2

 ي پايه با دستور هرون نيز حل كرد.(هندسه

 است.از فصل اول )دنباله( و فصل چهارم )انتگرال( كتاب ديفرانسيل پرسشي طرح نشده -3

 شده كه معمول نيست.دو سؤال از تابع وارون داده -4

 شود.وجود دارد كه در اين آزمون ديده نميدو سؤال آمار در كنكور  -5

 ست.ها متوسط و اندكي رو به دشواريسطح پرسش -6

 

 هاي ابتكاري و نوپرسش
 توانيد در كتاب آزمون ديفرانسيل فار ببينيد.را مي 121 كه پرسش 121و  110و  106هاي پرسش

 

 گيرهاي دشوار و وقتپرسش
 گير هم هستند.دشوار و وقت« بودن غير از ابتكاري» 121و  110هاي پرسش

 

 هاي نادرست:نادرست و پاسخ يا هاي غيراستانداردپرسش
)تابع در  :103 پرسششش , )0 درسششت اسششت. بهتر اسششت در صششورت سششؤال عنوان شششود  4و  2ي ي آن صششعودي اسششت پي گزينههر زيرمجموعه 4

 كدام است؟« ي استاي كه تابع در آن صعودترين بازهبزرگ»

سش شود كه   :104 پر سؤال قيد  صورت  aبايد در   1  وb  2 سش ست. )اين پر سشپدقيقاً  ا ست كه در آن ر سري ا سرا جا هم اين كنكور 

 است.(نكته رعايت شده

سشپ ست و بايد به: 108 ر سؤال نامفهوم ا شود،  20ها دو عدد وجود دارند كه اگر به مجذور هر يك از آن»صورت صورت  ضافه  واحد به  2واحد ا

 بيان شود.« شودافزوده مي 3ي لگاريتم آن در پايه

18: جواب 122 رسشپ 3/است كه با قراردادن درآمده 3 1 /و  7 3 شود. ها ديده نميشود كه متأسفانه در گزينهمي 96تقريباً برابر  14

 شد.قرار گيرد بايد در صورت سؤال گفته مي و  3اگر اعداد ديگري موردنظر طراح بوده كه به جاي 

 

 ها:رهنمود
ها را مربوط به آن هايرسشپشكل داريد شناسايي كرده در آزمون بعدي مود و مباحثي را كه در آن خسعي كنيد پي از تحليل آزمون، نقاط ضعف 

 پاسخ دهيد.

 هاي سنجش اين است كه مديريت زمان را تجربه نماييد.يكي از كاربردهاي آزمون

سشپ بتداا سلّرا كه به آن هاييثحو مب هار سپي به  ،حل نموده ،كنيدف ميرصها براي آن تريمكان مز هاآن تري داريد و هنگام حلّط بيشها ت

 ه بپردازيد.بقيّ

 ه شويد.هر مبحث را متوجّ هايرسشپو تعداد زيادي ساختار  توانيد تا حدّهاي گذشته )داخل و خارج كشور( ميهاي سراسري سالبا نگاه به آزمون
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