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 1396ارديبهشت  15 سنجشتعاوني  2آزمون جامع رياضيات تجربي  هاي پرسش نقد
 

 نگاه كلي:
 يمحك علم ريدر چند سال اخ يكنكور سراسر ياضينبود. هدف طرّاحان محترم سؤاالت ر يبرخى از سؤاالت مطابق با سؤاالت كنكور سراسر

داشت.  يبا كنكور سراسر ياديسؤاالت تفاوت ز يبند . بودجهآمد يچشم نم به در سؤاالت آزمون سنجش خيلى كرديرو نيآموزان بوده كه ا دانش
كه  شود يسؤال مطرح م يوستگيتست مطرح شده بود. حتماً در كنكور از مبحث پ كيآزمون  نيحتماً دو سؤال در كنكور دارد كه در ا لمثالً انتگرا

آزمون مجموعاً  نيها حتماً نمودار است اما در ا از آن يكيو  شود يبرد مشتق داده متست از مبحث مشتق و كار 6 اي 5آزمون نبود؛ در كنكور  نيدر ا
تست  3آزمون  نيكه در ا ميسؤال از مقاطع هست 2كدامشان نمودار نبود. معموالً در كنكور شاهد  چيدو مبحث طرح شده بود و ه نياز ا تست 3

 وجود داشت.
 .مون قبل مشابه كنكور نبودآزمون و نه در آز نيسؤاالت نه در ا چيدمان

 شود. درصد  ضعيف محسوب مى 25متوسط و زير 35-45خوب ، درصد  50-60عالى، درصد 65اين آزمون درصد باالي  در

 

 بندي سؤاالت: سطح
 هاي ابتكاري يا نو: پرسش

 در كتاب درسي بود. مطرح شدن اين تست از نكات مثبت آزمون بود. تا به حال در كنكور تجربي مطرح نشده اما 126سؤال 
 

 هاي دشوار: پرسش

 154و  153و  151العاده دشوار)،  (فوق 148و  145و  142و  136و  135و  134 

 

 :هاي متوسط پرسش

 147و  143(رسم شكل) و  137و  133و  129و  128 

 

  هاي ساده: پرسش

 155و  152و  150و  149و  146و  144و  141و  140و  139و  138، 132)، (طوالني 131و  130و  127و  126
 

 پرسش هاى غير استاندارد:

 151و  148و  142
 

 : ادرستنپرسش هاى  
 خواسته شده بود) tan aداده شده بود و به اشتباه    xهاى مثلثاتى كمان  ال نسبتؤ(در س 139

 پور مهندس افشين مالك

 اري)(با همكاري دكتر سينا يادگ
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