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 1396تعاوني سنجش  3آزمون آزمايشي جامع  حساب ديفرانسيل و انتگرال و رياضيات پايههاي  نقد و تحليل پرسش

 
 نگاه كلي:

توان ذكر  هايي كه از اين آزمون مي ـ كماكان اشكال عدم تطبيق تعداد سؤاالت هر مطلب با تعداد سؤاالت كنكور سراسري وجود دارد. نمونه1 الف:

تا است و از ديگر مباحثي كه در  3تا، تابع  3ي دوم  تا، انتگرال يكي و معادله و تابع درجه 2تا، پيوستگي  4تا، مثلثات  2هندسي ي  دنباله«كرد 
 »ي مثلثاتي و ... هيچ سؤالي مطرح نشده است. ها سؤال وجود دارد، مانند مفاهيم دنباله، مجانب يا نمودار، معادله كنكور سراسري معموالً از آن

 اي است ولي به هر حال يك چهارچوب مشخصي نيز وجود دارد. بته قبول دارم كه انتخاب سؤال سليقهال

 در مجموع نسبت به آزمون قبلي سؤاالت استانداردتر هستند و تطابق آن با كنكور سراسري خيلي بيشتر است. ب:

 

 :نو و ابتكاري هاي پرسش

 112و  107هاي  سؤال 
 

 ار: گير يا دشو وقتهاي  پرسش 

 120و  112، 107، 102سؤال 
 

 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش

 شود.  ، از لحاظ رياضي اين موج هرگز متوقف نمي101در سؤال  
 بايد از لفظ تابع به جاي عبارت استفاده شود. 116و  114در سؤاالت 

 ، بهتر است بگوييم مجموع ريمان باال براي تابع كدام است؟124در سؤال 

5+و مثبت بودن  αي  ، با توجه به حاده بودن زاويه106در سؤال  ها كه اعداد منفي هستند قابل حذف است. بهتر بود  ، عمالً دو تا از گزينه1
 ها مثبت باشند. ي گزينه همه

شود. (سؤال مربوط به  ستاني كنكور نيست و نبايد سؤال مستقيم از آن مطرح ميهاي مرجع دبير ، از هيچ يك از مطالب درسي كتاب108سؤال 
 ي اول است). پايه

 

 نادرست:غيراستانداد يا هاي  پاسخ

 تر) وجود دارد. هاي ديگر (و كوتاه حل راه 119و  104، 103، 102براي سؤاالت  الف) 

y، دقيق نيست. نمودار 110شكل پاسخ در سؤال  ب) x= هستند كه در مبدأ بر هم عمودند. 1±هاي  دو نيم خط با شيب 

 ي تالقي خط و منحني باشد. ي تالقي خط و منحني بايد معادله ، به جاي نقطه121پ) در پاسخ سؤال 
 رامين منوريمهندس 
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