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  نگاه کلی* 
  

خواهنـد در سـاختن    دانم با تالش و کوشش فراوان می آموزان سرزمینم که می با سالم و خسته نباشید خدمت تمامی دانش    
اي  علم، البته تحـصیل در رشـته  ورود به دانشگاه تحصیل . اید دهتخاب کري کشور سهیم باشند و شما عزیزان بهترین راه را ان          آینده

  .مند هستید که به آن عالقه
 به بعد، یعنی هشت سالی هست که دیگر آسان 87ي تجربی تقریباً از سال  عزیزم سؤاالت درس ریاضی در رشتهدوستان   

امـا  . باشد آموزان خیلی توانا می  در این درس متعلق به دانش70است و درصد باالي     نیست و سؤاالت خیلی پرمحتوا و عمیق شده       
ایم  ها را بارها دیده هایی باشیم که شبیه آن ها را انتخابی بزنیم و فقط دنبال سؤال سؤالام اگر  هایم گفته طور که بارها در کالس   همان

دي در درس ریاضیات تجربـی بـسیار    غیرممکن نیست که آوردن چنین درص55 تا 45ایم، آوردن درصدي حدود  و تکرار کرده 
  .قبول است قابل

هـا   که بـه تجزیـه و تحلیـل دقیـق سـؤال       نیز از این قاعده مستثنا نبود، ولی قبل از آن         94هاي کنکور سراسري سال       سؤال  
هـاي    محترم کنکور از هـر کـدام از کتـاب   باشیم و با هم ببینیم که طراح بندي سؤاالت داشته  بپردازیم، بهتر است نگاهی به بودجه     

  :است چهار سال دبیرستان چه تعداد سؤال مطرح کرده
ي حـسابی، تـابع معکـوس و تعیـین       دنبالـه : بود که شامل     سؤال مطرح شده   4سال دوم دبیرستان جمعاً     از کتاب ریاضیات      
. چنین ترکیبیات خـالی بـود    نمایی و لگاریتمی و هماحث توابعبمثلثات و ماتریس بوده که به نظر من طرح تست از م  ي تابع،     دامنه

 وجـود  fog در دامنـه تـابع   صـورت ترکیبـی   البته لگاریتم به (. تست از لگاریتم داشتیم1 تست از توابع نمایی و 1، 93در کنکور   
تق که ش تست م2احتمال، مثلثات، تابع، حد، پیوستگی و     : بود، شامل   شده  حی سؤال طرا  7از کتاب ریاضیات سال سوم جمعاً       ) داشت
  .بود کرده هاي کتاب سؤال مطرح  دقیق از تمامی قسمتبسیاري بنده طراح محترم  به عقیده
هـاي قبـل    بود کـه کـامالً عـرف سـال     شده  تست مطرح4ي یک نیز   تست و از کتاب هندسه2سازي  از کتاب آمار و مدل    
  .بود دهش رعایت

ها،  ي درجه دوم، تابع معکوس، دنباله  احتمال، معادله:شامل. مانده مربوط به کتاب سال چهارم دبیرستان بود  سؤال باقی13  
  . تست از انتگرال2 تست از مقاطع مخروطی و 2 تست از کاربردهاي مشتق، 3رشد و زوال، مثلثات، 

 و مطلق و نقاط بحرانی بسیار خـالی اسـت کـه بـراي     سبینهاي  رح سؤال از مباحث اکسترمم    در کتاب سال چهارم جاي ط       
بندي سـؤاالت کـامالً    آموزان عزیز بدانند که بودجه است، البته دانش نشده ها سؤالی مطرح دومین سال متوالی است که از این تست   

  .باشد، سؤال دهد ردنظر بنده و شما میهایی که مو اي است و طراح سؤال موظف نیست که حتماً از قسمت سلیقه
 تـست  3 تست از مبحث مثلثات است که براي دومـین سـال متـوالی اسـت کـه مثلثـات در کنکـور             3دیگر طرح   مطلب    
  .ي مثلثاتی سال چهارم  تست هم مطابق معمول از معادله1 تست سال سوم و 1 تست سال دوم، 1 .است شده

متأسـفانه  . (تري بدهنـد  آموزان باید به این مبحث اهمیت بیش   دانشم مثلثاتی بود،    گرفتن تست انتگرال که آن ه     نظربا در   
 تست کنکور 4خیال  اند که مثلثات را کنار بگذارند، یعنی به راحتی بی  ي تجربی از همان اول سال آماده        آموزان رشته   خیلی از دانش  
  ).خواهندشد

 20%معمـوالً در کنکورهـاي گذشـته    . دانـم   بـاالتر مـی  93 را نسبت بـه  94در مجموع سطح دشواري سؤاالت کنکور        
آمـوزان را   ین موضوع قطعـاً دانـش  بود و ا  رسیده30 این درصد به 94به اعتقاد من در کنکور . سؤاالت دشوار و یا ابتکاري بودند   

  .دهد میتأثیر قرار تحت
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  . اصالً دور از دسترس نبود55 تا 45که قبالً عرض کردم آوردن درصد بین طور  همان:توجه
  

  :پردازیم به بررسی سؤاالت ابتکاري و دشوار کنکور حال می
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

بود و واقعاً حل این سؤال براي  شده  مطرح84ي ریاضی خارج از کشور سال       بار در کنکور سراسري رشته      این تست یک    126
متأسفانه این تست . کردم ترین تأمل این تست را رد می من اگر جاي شما بودم بدون کوچک  . آموزان دشوار است    دانش
 زیـرا   زنـد تـا ضـعیف و متوسـط،     تر آسیب مـی  آموزان قوي بیش است و این تست به دانش  کنکور بوده  1وار تست   دش
باشد، باید دقت زیـادي   کند این تست را حل کند و به اعتقاد من اگر این تست را قبالً ندیده       آموزا قوي تالش می     دانش

  .را صرف کند
 بـه بیراهـه   ،آورد دسـت  ي تـابع معکـوس را بـه    تواند ضـابطه  آموز فکر کند می شاگر دان. بسیار تست زیبا و جالبی بود    127

fدانیم  می(هدف طراح ترسیم تابع معکوس بود    . است  رفته
و بـا  ) ساز ربع اول و سوم است  نسبت به نیمfي   قرینه1−

xاي  زهز رسم آن بفهمیم در چه با    استفاده ا  f (x)−
≥

y، یعنی نمودار تابع افتد  اتفاق می1 x=    بـاالتر از نمـودار تـابع 

f (x)−1است .  
ها این تـست را   آموزان حکم یک تست دشوار را داشت و احتماالً خیلی از بچه به هر حال این تست ابتکاري براي دانش   

. حل بودند راحتی قابل  به132 تا 128هاي  اما واقعاً تست. ایم  جا دو تست دشوار را رد کرده        پس تا این  . اند  ز رد کرده  نی
  .سرهم حل کند  تست را پشت5توانست  کرد، می آموز دو تست اول را رد می یعنی اگر دانش

  .کند توانست این سؤال را حل کرد، می آموز از انتها به سؤال دقت می اگر دانش. دي بودتست جدی  133

tansin: دانیم  می
tan

αα =
+ α

2
22

1
tanبه    پس  α    اگـر در   .  نیـاز داریـمtan β = 1

β ،παجـاي    بـه 2 − دهیم،  قـرار 4

tanتوان  می αآورد دست  را به.  
هاي موفقیت و شکست است که همـواره   کنند، تست اي باز می  ها روي آن حساب ویژه      ي بچه   هایی که همه    یکی از تست    138

بود و تقریبـاً بـه یـک     شده ترکیباما امسال این تست با قانون احتمال کل . است هاي کنکور بوده ترین تست  یکی از ساده  
  .بود شده تست دشوار تبدیل

این تـست نیـز تـست دشـواري     .  معکوسي تابع آوردن ضابطه دست ابع و بهوایی تن یک تست ترکیبی از دو مبحث یک   140
لیل است که به اعتقاد من به د  شده  ي ریاضی همین امسال آورده      که شبیه این تست در رشته       جالب آن . شود  می محسوب
  .شود می تر محسوب بودن تابع ساده خطی
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  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

  :دقت کنید. ي مثلثاتی بود سؤال بسیار زیبایی از معادله  143

cos x sin x cos x+ =
22 2 1  

cos x sin x cos x cos x sin x tan x tan π − = − ⇒ = − ⇒ = − = − 
 

22 1 2 2 2 2 1 4  

kx k xπ π π= π − ⇒ = −2 4 2 8  

  طور نیست؟ راحت حل شد، این

cosجـاي   تقـل کنـیم تـا بتـوانیم بـه      را به سمت چپ من     1رسید که عدد      فقط باید به ذهن می     x cos x= −
2 22  را 1

cosجاي  توانیم به یا می. (دهیمقرار x22 ،cos x+1   .)دهیم قرار2
(fog). اسـت   شـده    در کتاب ریاضی سال سوم مطرح      fogمشتق تابع     144 (x) g (x).f (g(x))′ ′ ، ولـی در کتـاب ایـن      =′

fتوضیح وجود ندارد که اگر توابع   (x) و g(x)ناپذیر باشند، تابع   مشتقfogپذیر باشد و با توجه بـه   تواند مشتق  می
fکه هریک از دو تابع        آن (x)   و g(x)ي   در نقطهx آموز فکر کند مـشتق   ممکن است دانش. ناپذیر است  مشتق0=

  . را انتخاب کند4ي   وجود ندارد و گزینهfogتابع 
  .دانم میي تجربی خارج از استاندارد  به دالیل ذکرشده بنده طرح این تست را در رشته

دانیم تـابع هنگـامی همـواره     می. است شده ي عطف مطرح نوایی تابع و تعیین نقط مجدداً یک تست ترکیبی از مبحث یک    146
fصعودي است که  (x)′   :، پس داریم باشد0<

f (x) x (x )x′ = − + + >
23 2 2 3 0  

(m ) m [ m ]

a

 ′∆ < ⇒ + − < ⇒ − < + < ⇒ − < <⇒ 
> ⇒ >

20 2 9 0 3 2 3 5 1
0 3 0R

  

fي عطف تابع  خواهد طول نقطه آموز می  دانشmي  پس از تعیین محدوده    (x) x (m )x x= − + +
3 22  را تعیـین  3

b: دانیم در توابع درجه سوم طول عطف برابر است با می. کند
a− 3  

I
mx += 2

3  

mي  سمت اول سؤال محدودهها متوجه شوند که باید از ق ممکن است بچه.  عطف پارامتر داردلجا چون طو در این + 2 
به این دلیل این تـست را یـک تـست ابتکـاري     . آید دست ي عطف به ي طول نقطه    راحتی محدوده   آورند و به    دست  را به 
  .پذیر نیست آموزان معمولی امکان دانم که قطعاً حل آن براي دانش می

ها شبیه به این تست را  ي ریاضی است و مطمئن هستم اکثر بچه  رشته91ري  مشابه تست کنکور سراس   این تست دقیقاً    147
ها  آموزان دشوار است و این موضوع را سال هاي نمودارها براي دانش کردن تست   اند، ولی اصوالً حل     در کالس کار کرده   

  . به مراتب دشوارتر بود93 و 92هاي  این تست نسبت به تست نمودار در سال. ام تجربه کرده
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که این تـست   درصورتی. است ها بوده ترین تست هاي مربوط به مبحث مقاطع مخروطی جزء ساده هاي گذشته تست   سال  149
. اسـت   با هذلولی ترکیـب شـده  هم نیاز به محاسباتی قوي و هم نیاز به دقت فراوان دارد و چون در صورت سؤال بیضی   

حال از دید من هر به.  زیاد است ون حل رها کند،آموز با متن سؤال ارتباط برقرار نکند و تست را بد    که دانش   احتمال آن 
ت  نیز که مربوط به خاصی148در تست شماره ي  . شود  می  گیر و دشوار کنکور محسوب      هاي وقت   این تست جزء تست   

,ي  باید بفهمد نقطه  آموز    بازتابندگی سهمی است، دانش    − − 
 

5  را هـم  148توان تست   کانون سهمی است و نمی24

  .است ههاي راحت کنکور نبود  جزء تست94توان گفت مقاطع مخروطی در سال  در بقیه می. گرفتنظرساده در
  

 55 تـا  45باشـند و ببیننـد آیـا آوردن درصـد      هاي زیر داشـته  خواهیم نگاهی به تست  آموزان عزیز می    در انتها از دانش     
  است؟ پذیر نبوده امکان
  .155 و 154، 151، 150، 148، 145، 143، 142، 141، 139، 137، 136، 135، 134، 132، 131، 130، 129، 128هاي  شماره

هـا نـزده و یـا غلـط       تاي آن4کنیم  شد و اگر حتی فرض  می63زدید، درصد شما  هاي فوق را درست می ي تست  اگر همه   
  .کردید  کسب نمی45تر از  شد، درصدي کم می
  
  
  

  !وي موفقیت براي شمابا آرز
  

  پور مهندس افشين مالك 


