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 :ینگاه كلّ

 

 زم سالم :یدوستان خوب و عز

 د.یكارتان راضى باش یجهید و از نتیت پشت سر گذاشته باشین آزمون سنجش را با موفقیدوارم آخریام

 ز بوده است. یآمتیموفق باًیشان تقرین آزمون برایاند، اگذارى كردههیاضى سرمایكه در درس ر آموزانیدانش من فكر مى كنم براى

 (ی برددرباره 1٣٦ پرسش) دشوار بود. پرسشك یو به اعتقاد من فقط  متوسط بودندا یساده و  هابیشترِ پرسشچون از نظر سطح دشوارى 

نظر ا من همد بییل نمایه و تحلیگر حل و تجزیك بار دیرا  هاپرسش خانهد و در ید ولى اگر لطف كنیده نباشیعقد بعضى از شما با من همیالبته شا

 د. البته ناگفته نماند من همواره با بودجه بندىیآزمون دادن خود را كمتر كن هایلمشدددك مانده تا كنكورید در فرصدددت با یتواند شدددد و مىیخواه

 ٢ كنون( مثالًسال  بل تا 1٠هاى گذشته )حدا ل از طور مشخص در كنكورشوم چرا از مباحثى كه بهه نمىسنجش مسئله دارم و متوجّ هایپرسش

 دهد.تست مى 1تست داده شده سنجش 

سشك آزمون در یا چرا در یوطى و انتگرال( و )مثل مقاطع مخر ستفاده مىی مختلف از نكات كامالً هایپر سانى ا سشكند. )به ك مثلثات و  1٣٨ پر

 كسانى بهره گرفته است.( یاز فرمول  د كه كامالًیحد د ت كن 1٤٠ پرسش

 

 ن آزمون : یدر ابندی بودجه
 تبط با آن.ه هاى مریش دانشگاهى و پایمربوط به مباحث پ پرسش 1٧

  ٣اضى یو ر ٢اضى یمربوط به كتاب هاى ر ماًیمستق پرسش ٧

 آمار و مدل سازى. پرسش ٢

ستانداردِ ،هاى مختلفاز كتاب هاپرسشهندسه كه از نظر تعداد  پرسش ٤ ندى ببودجه گفتم ت شده است ولى همانطور كه یكنكور سراسرى رعا ا

 ل انتگرال و مقاطع مخروطى.دارد مث ییهادر مباحث مختلف با كنكور تفاوت

 

 ها:بررسی پرسش
 د.یبسنج پرسشى هر یت خودتان را در پاسخگویپردازم تا وضعمى هاپرسشتك حال به نقد تك

 مطرح شده بود.  ٩1در كنكور سراسرى  پرسشن یه ایكه توابع شكل زوج مرتبى دارند. شبیهنگام ،ب توابعیى خوب از تركپرسش)متوسط(   _1٢٦

سط( )مت_1٢٧ شو س سى پر سىبا از حد مجموع جمالت دنبایار زیب سشبه نظر من احتمال  .له هند سابى در كنكور  یدنباله پر سى از ح  ٩٥هند

 بحث مجموع جمالت و حد مجموع.  شتر است، خصوصاًیب

 وا ع شود. بهتر بود طراح  سشپرتواند مورد تمى جزء مواردى است كه در كنكور سراسرى مطرح نشده است و مىینامعادالت لگار )متوسط(_1٢٨

 زد. ز استفاده مى كرد. كه اگر كسى حواسش به دامنه نبود تست را غلط مىی( ن-٢و4) ینهیاز گز

ب توابع داده یدر كنكور سراسرى دو تست مربوط به ترك اى است. معموالًساده پرسشاست كه  fogتابع  یمربوط به دامنه پرسش )ساده( _1٢٩

 خواهند. را مى fدهند و از شما را مى gو  fogن صورت است كه توابع یبه ا fogمربوط به  پرسش ٩٥تقاد من در كنكور شود. به اعنمى

ستان به بحث زی. در ا٩٢ه به كنكور سراسرى یات  شبیبیمربوط به ترك پرسشی )ساده( _1٣٠  پرسشها باشد كه احتمال رمجموعهین مبحث حوا

 دارد. 

سط(_1٣1 شی )متو س ست مى bو  aد براى یت كنه د ّم. البتّار خوب مربوط به تابع درجه دوّیسب پر شده  دیآدو مقدار بد  cو  bو  aكه چون ذكر 

 ن صورت محتمل است. یك تست از توابع درجه دوم به ایباشد. به اعتقاد من آمدن  بول نمىح  ابلیصحریغدِد   bو  a ،ح هستندیاعداد صح

 ده شده است. یه آن بارها دیساده از آمار كه شب اریبس پرسشی)ساده(  _1٣٢
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ساده(_1٣٣ شفقط  د ّ ؛ساده از آمار پرسشیباز هم  ) شته با ست ین ٣٩ن داده یبزرگتر ماًوو لز [ خواهد بود٣٦،٣٩آخر به صورت ] ید دستهیت دا

 تواند درست باشد.ز مىین ٢ ینهیگز نابراینب ست (ین آخر یدسته یكران باال الزاماً یول آخر  رار دارد ین  داده در دستهی)بزرگتر

 داد.  رار مى پرسش آخر را مورد  یبهتر بود طراح محترم كران باالى دسته

       .ن دو تست دارندیار باالتر از ایهاى آمار كنكور سراسرى سطحى بستست ز معموالًیدوستان عز

سط(_1٣٤ صعودى ب آموزاندانشاگر  )متو صورت  سش بر روى خط  یودن تابع نقطهبدانند در  ست y=xبرخورد هر تابع با معكو ست را  ،وا ع ا ت

تجربى  ین تست در رشتهیه ایرد. شبیگشترى را مىیزمان ب ،آن با خود تابع یدا كردن تابع معكوس و تال یصورت پنیاریغدر ؛كندراحتى حل مىبه

 . دیبلد باش را حتماًآن كنم حلّه مىیده نشده و توصید

 د. یرا حل كنآن ایدهتوانست تم كه حتماًیلگار هایانونتكرارى از   پرسشی )ساده( _1٣٥

شوار_1٣٦ ستاندارد )د سشن یا (و كمی غیرا شوار و كمى غرا  پر ستانداردید سنجش چندمى ر ا سشن بار برد را مورد یدانم. طراح محترم   رار  پر

ست، ولى بدان شته برد د در كنكوریداده ا ستهفقط در هنگام بهاى گذ ست كه روش حل آنیآوردن تابع معكوس مورد ند سشن یها با ااز بوده ا  پر

 ست. یاس نی ابل  

ساده( _1٣٧ شی ) س سترممییمم مطلق. در تعینیمم و میخوب و راحت از ماكز پر ستان به دامنه هاى مطلق حتماًن اك شد و یتعر  یحوا ف تابع با

 د. یز حساب كنیاط دو سر دامنه نمقدار تابع را به ازاى نق حتماً

 م. ید باشیهاى مطلق بامما اكستری یاز نقاط بحران پرسشیمنتظر طرح  ٩٥به اعتقاد من در كنكور 

 رم. یگیهاى ساده در نظر نمپرسشمثلثات را جزو  هایپرسشگاه چیشود ولى من هراحتى حل مىهاى نصف كمان بهبا فرمول )متوسط( _1٣٨

 sinxرا كه برابر  sin2x+1 یتست دارد. اگر كسى رابطه 1با از معادالت مثلثاتى همواره معادله مثلثاتى در كنكور یار زیبس پرسشی )دشوار(_1٣٩

+ cos  را نخواهد داشت.  پرسشن یمى باشد را نداند امكان حل ا ٢به توان  

د با حذف عامل مهم ید بتوانید و بایتال  حل كنید با هوپیوانتیكال صدفر شدده اسدت. نمیر رادیخوب از حد كه چون ز پرسدشدی)متوسدط(  _1٤٠

 (.دید ت كن 1٤٠و  1٣٨ )متوسط( به تشابه  لطفاً)د. یكننده حد را محاسبه كن

ساده( _1٤1 ستگى همیپ ) سرى و سرا ست دارد 1واره در كنكور  سنجش  ت سشكه  س پر سادهیب ست فقط یاى را براى اار  ن منظور انتخاب كرده ا

وستگى در یآن پ یوسته است كه الزمهیپ  x>0 یوسته  است و گفته شده به ازایپ x=1آن است كه طراح نگفته است تابع به ازاى  سشپر زیبایی

x=1  .مى باشد 

 ىن تسددت با یا ندادن بهپاسدد  یبرا یابهانه رگین تابع كه مطرح شددده دیبا ا ویژهبهد. یاى را كه همه بلدآهنگ متوسددط و لحظه )سدداده(_1٤٢

 ماند. نمى

 د.یك را بلد باشیه به هموگرافیرى از توابع شبیگد فرمول مشتقیفقط شما با ؛ساده است ن مشتق وا عاًیا )ساده(_1٤٣

ساده(  _1٤٤ سشن یا) سش قاًید  پر سرى  پر سرا ستان عز ٩٢كنكور  ست. فقط دو ست اوّ ید بدانند چون رنگ مهرهیز من بایا شده ا شاهده ن ل م

 مهره است.  نخستینمانند  قاًیدوم د  یاه بودن مهرهیا سید یم و احتمال سفیادى را كسب نكردهین مهره اطالعات جدیمهنگام برداشت دوّ

ست كه احتمال آنكه از م پرسشى از احتماالت. منظور یباید و زیجد پرسش _1٤٥ شده  ٤ان یآن ا ضمناً ٧مهره كمتر از  ٣مهره خارج  شد و   ٧ با

 ت داشت. از به كمى د ّین پرسشن یرك از خارج شده باشد. دین

 ز ساده است. یها ننهیرى گزیگمشتق منفى است، ضمناً 1 ینهیهمگرا هستند و فقط مشتق گز ٤و  ٣و  1هاى نهیگز)ساده(  _1٤٦

 راحت است.  سنجش كه به نظر من وا عاً پرسشن یا ویژهبهها حرفى براى گفتن ندارد. در تست رشد و زوال معموالً )ساده( _1٤٧

ز مطرح شده یمعادالت خطوط مماس و  ائم از نقاط خارج منحنى هستم كه در كتاب درسى ن پرسشهاست منتظر طرح من مدت)دشوار(  _1٤٨

 د. یریاد بگیطورد یق بهو  را حتماً پرسشن یاست.  ا

سط( _1٤٩ سشن یا )متو سش قاًید   پر سال  پر سرى  سرا ست.  ٨٧كنكور  صبها شت هشخ ست دا ستفاده مى یم طراح محترم از تابعدو كرد كه ا

 ده شوند. یدانند به چالش كشن موضوع را نمىیآموزانى كه امخرج مشتق دوم عطف باشد كه دانش یشهیر

 رصوّت ر دارد. یگك مقدار محاسبات و تید، فقط ین كنییى خط هادى سهمى را تعد معادلهیتكرارى از سهمى كه شما با پرسشی )متوسط(_1٥٠

 شتر است.یره و هذلولى بیدو تست مقاطع مخروطى است كه احتمال دا ٩٥من در كنكور 

اى است د. حدود انتگرال هم به گونهیرى كنیگد و سپس انتگرالیبرسان ٢د تابع داده شده را به توان یانتگرالى تكرارى و راحت كه با)ساده(  _1٥1

 كنند. كه عدد گذارى را دشوار نمى
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كى از دو تست انتگرال محاسبه مساحت خواهد ی م، كه احتماالًیمنتظر دو تست مقاطع و دو تست انتگرال هست ٩٥كنم در كنكور مى باز هم تكرار

 بود. 

سش ٤ان یاز م شده  پر سه طرح  سشهند سط و  1٥٢ پر سشساده و تكرارى و فقط  1٥٥و  1٥٣متو شوار ارز 1٥٤ پر  الًكه كام شودابى مىید

ستاندارد كنكور رع ساده و یاا ست  سه همواره دو ت ست. در هند شده ا سط و یت  شوار وجود دارد و بهیك متو ست د راحتى و به عبارتى معموالًك ت

 .ر استیپذتست امكان ٤ان یدو تست از مگویی به پاس 

 

 نامه:بررسی پاسخ
 د. یهاى بهترى حل كنرا با روش هاپرسش از یبرخ دیاى است و شما مى توانهاى مدرسهسنجش بر اساس روشی دفترچههاى اكثر پاس 

 

 ها:رهنمود
 ن تر از كنكور( ییبا سطحى پایتست دشوار بود. )تقر ٤تست متوسط و  11تست ساده و  1٥ه به نقدى كه انجام شد آزمون داراى با توجّ

را كسب  ٦٧توانسته است درصدى حدود  ،اشدهاى متوسط را جواب داده بمى از تستیاگر دانش آموزى توانسته باشد همه ى تست هاى ساده و ن

 د تا سرعتیشتر تست بزنیمانده بید درصد خوبى بوده است و در فرصت با یداشته ا ٥٥تا  ٤٥ار خوبى است. اگر درصدى حدود یكند كه درصد بس

ست ویژهبهابد. یش یتتان افزاو د ّ سالروى ت سرى  سرا شما ز .دیهاى  بل كار كنهاى كنكور  صد  ست در فرصت با  ٤٠ر یاگر در ستیا هاى مانده ت

 (٩٤تا  ٨٩د. )سال یكنكور سراسرى را بزن

 د .یهاى آن  سمت را حل كننیتان تمام تمرد در جزوهید، برویو در هر تستى كه احساس ضعف دار 

 

 

 رم.   اول آرزوى سالمتى و سپس  بولى در كنكور را دا كوشو ست زیدر انتها براى تمامى شما دانش آموزان عز

 پور مالك نیافشمهندس 
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