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 6931 تعاوني سنجش چهارم آزمون آزمایشي جامع ریاضیات تجربيهاي نقد و بررسي پرسش

 

 :نگاه كلّي

 بود.االت متوسط ؤس يسطح کل

 :اندبلندمدت بوده یزیربرنامه یداراکه  يداوطلبان یدرصد قابل قبول برا 

 : منغلط توسط دانش آموز خوب به نظر  ٣یا  ٤ این آزمون و با احتساب زدن تست ساده و متوسط در ٤٢به مطرح شدن  توجه با

 شود. ضعيف محسوب مي ٣٥و زیر  -متوسط  ٥٧تا ٢٧بين  -خوب ٥٥تا  ٥٥بين  -عالي ٠٧ باالی

 پایين تر از این درصدها خواهد بود.رو آغاز کرده اند  یکه امسال مطالعه کنکور يداوطلبان یدرصد قابل قبول برا  

  

 :ساده  هايپرسش

1٤٥-1٤٠-1٣٤-1٣٣-1٣٢-1٣٥-1٣٠-1٢٧-1٢٣- 1٢٠-1٢١-1٥٧-1٥٣-1٥٥ 

 :دشوار هايپرسش

1٤١-1٤١-1٣١-1٢٢-1٥1-1٥٤ 

  

 هاي خوب، ابتکاري یا نو:پرسش

 ال خوبي است.ؤال ادغام تابع معکوس و ترکيب توابع به شکل زوج مرتبي است که سؤاین س :1٣٧

 

 اند وها خوب طراحي نشدهگزینه سفانه اصالًأوست دارم در کنکور مطرح شود ولي متد شخصاً منسؤالي بسيار خوب از نامساوی مثلث که  :1٣٠

 آموز با قراردادن عدد صفر در نامعادله و رد کردن سه گزینه نياز به متوجه شدن نامساوی مثلث در صورت سؤال ندارد.دانش

 

 یي را تشکيل داده است.ادغام آن با یك تابع لگاریتمي سؤال زیبا پيدا کردن مينيمم سهمي و: 1٣١

 

ت ها به این موضوع اهميبچه باشد معموالًگيری بسيار حائز اهميت است که در کنکور هم زیاد مورد استفاده ميساده کردن تابع قبل از مشتق :1٢٢

 دهند.کنند و وقت زیادی را ازدست ميگيری را آغاز ميدهند و سریع مشتقنمي

 

 ١٤که سؤال کنکور سراسری صميم گرفتند که در یك آزمون جامع  باید دوتست انتگرال داد واین تست باوجود آناحان سنجش تباالخره طرّ :1٥1

 شود.خوب برای تجربي محسوب مي درست و حسابي وتست  كرشته ریاضي است ولي ی

  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست:پرسش

شود که حل کردن درجه سوم مي یآموز با تغيير متغير وارد یك معادلهولي دانش دهدينمایي قابل حل را نشان م یصورت سؤال یك معادله : 1٤١

 گردد(برمي 1اقيت حل این سؤال بيشتر به ریاضي خلّ) خواهد که کار هرکسي نيستاقيتي ميآن خلّ

 

یاضي ر یمحاسبه کرد ولي سبك این سؤال برای رشته تعيين نمود و حد را این تست ساده است و فقط باید حاصل براکت را که حلْاین ا: ب 1٢1

 تجربي مخالفم. یطرح این سؤال در رشته وجود این همه سؤال خوب در مبهم  صفر صفرم با با است و
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 رهنمودها:

 ت کنيد:لطفا دقْ ،بود ها استفاده نشدهاحان خواهد بود که دراین آزمون از آنمورد نظر طرّ ١٥آموزان عزیز به نظر من موارد زیر درکنکور دانش

 ( موفقيت و شکست در احتمال1

 ( معادله مثلثاتي٤

 زوال در مبحث لگاریتم ( رشد و٣

 ای در مشتق ( آهنگ متوسط و لحظه٢

 ( دنباله تقریبات اعشاری) اعداد متناوب(٥

 ( پيوستگي و حد بي نهایت٥

 ( نقاط بحراني تابع ٠

 ( نمودار شناسي١

 (سهمي در مقاطع مخروطي ١

 در انتگرال نامعين را در نظر داشته باشيد. C( در مبحث انتگرال مشتق از انتگرال و به دست آوردن 1٧

  

 : یانیپا يروزها يبرا هیتوص 

 به بعد است .١٧های های کنکور سراسری سالمانده بهترین حرکت زدن تستفرصت باقي در

 سؤال در وقت استاندارد پاسخ دهيد. ٣٧سؤال از  ٤٧نيد به رد کنيد و تالش کنيد بتوا دانيد سریعاًهر تستي که نمي 

 ندید را کنار بگذارید.انکنيد چه مباحثي را خوب بلد نيستيد روی مباحثي که در آن قوی هستيد کار کنيد و مباحثي که خوب نخو فکر

 ای مربوط به آن قسمت را حل کنيد.هدرسيتان کل تمرین یاید از جزوهزدن هر تستي را که مطلب آن را فراموش کردهتست هنگام

 یهمين امتحانات برای خودشان حکم ردّ یگيرند در همين ایام و با نتيجهآموزان خوبي  که در کنکور نتيجه دلخواه را نميباشد اکثر دانش یادتان

 ت ادامه دهيد .تير با قدر 1٥به تالشتان تا  و باز هم لطفاً لطفاً .دهندکنند و به تالششان ادامه نميصادر مي

 کنم هر آن چيزی که آرزوی شماست.ساز این مملکت هستيد آرزو ميآموزان عزیز که آیندههمه شما دانش برای
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