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 پورمهندس افشین مالک – 1395آزمون سراسری  ریاضیات تجربیهای پرسش  نقد

 

 

 نگاه كلى:

 تان عزيزم خسته نباشيد و خدا قوتسالم دوس

شما مي سؤاالت را برای  سيم چنامروز كه نقد  شما هم اگر خدای نكرده روز آزمون، روز خوبي برايتان  ندوي ستم  روزی از كنكور گذشته و اميدوار ه

 نبوده االن اوضاع بهتری داشته باشيد.

ار سؤال دشو 6سؤال متوسط و  9سؤال ساده،  15، از نظر سطح دشواری سؤاالت بسيار استاندارد بود. در اين آزمون 95رياضيات تجربي در كنكور 

ستند و دانش ساده ه ستند كه هم از نظر مفهوم  سؤاالتي ه ساده  سؤاالت  شتيم.  ساده دا سبات  ست و هم از نظر محا شابه آن را ديده ا آموز بارها م

ستي حدود توانسؤال ساده در آزمون، شما دوست خوبم بايد مي 15راحتي و با زمان استاندارد آن را حل كند. با ديدن تواند بهآموز مياست و دانش

 تست درست( را به راحتي كسب كني.  12درصد ) 40

ست داليل متفاوتي دارد. مثالً خوب درس نخوندی يا رياضي رو درس چهارم زدی و خيلي خسته بودی يا به سؤاالت د وار شاگر اين اتفاق نيافتاده ا

رستتيدی و... چيزهايي شتتبيه اين به هر حال االن دي ر ميها نآزمون خيلي گير دادی و وقتت هدر رفت. استتترس خيلي زيادی داشتتتي و به  واب

 مرداد منتظر باشي و به خودت سخت ن يری. 18امكان برگشت به گذشته و ود ندارد، بهتر است تا آمدن نتايج در 

شده سط عوض  ساده با متو سؤاالت  سال  ای تعداد  سادر كنكور ام ساده، 10های قبل معموالً لبود. در كنكورهای  سط و  14 سؤال   6سؤال متو

شتيم. به اين دليل من از دانش شوار دا صد سؤال د سخ ويي به  65آموزهای قوی توقع در ساده و حداقل  15به باال را دارم )يعني پا سؤال  5سؤال 

سط( اما اگر بين  صد را خوب ارزيابي مي 60تا  50متو ست و و اين در صد قابل قبولي ا صد آورديد نيز در سط و كمتر از  45تا  35كنم در  25متو

 درصد ضعيف خواهد بود.

شمارهاين شوار را خدمتتان اعالم مي ا  ساده، متوسط و د سؤاالت  شما دوست خوبم خواهش ميهای  سؤاالت ر وع كنم و از  كنم يك بار دي ر به 

 ها بپردازی تا عرايض بنده را در مورد درصدها بپذيری.كني و بدون استرس به حل آن

 155ت  150ت  148ت  146ت  143ت  142ت  141ت  139ت  136ت  134ت  131ت  130ت  129ت  128ت 126 سؤاالت ساده:

 152ت  151ت  147ت  140ت  138ت  137ت  135ت  133ت  132سؤاالت متوسط: 

 154ت  153ت  149ت  145ت  144ت  127سؤاالت دشوار: 

1اين بود كه ستتتؤاالت دشتتتوار در آموزان های خوب اين آزمون برای دانشيكي دي ر از ويژگي
ی تواند روحيهانتهايي آزمون بود و اين ويژگي مي 3

 آموز منتقل كند. خوبي را به آدانش

 

 های ابتكاری و نوپرسش
در اين  ا ستته شتتماره از كيستته  اند.های خارج شتتده حل كردههای مربوط به كيستته و مهره را با تو ه به رنم مهرهها ستتؤالتتتتت معموالً ب ه132

شود اين سؤال ايجاد مي 13آموز بايد با نوشتن حاالت ممكن پي ببرد كه چند عدد سه رقمي مضرب اند و دانششده و كنار هم قرار گرفتهبرداشته

 بسيار خوب بود.

شوند و حال بايد مساحت بين رت قدر مطلق خارج ميكه زير راديكال مربع كامل است و به صوو در نظر گرفتن اين gofت به دست آوردن تابع 133

yاين تابع و خط   توان به عنوان يك سؤال  ديد و زيبا ارزيابي دهد. اين سؤال را ميرا به دست آورد، دقت و ظرافت طراح سؤال را نشان مي 3

 كرد.

گيرد )معموالً در توابع در ه سوم سؤال داده ربي مورد نظر طراحان محترم قرار ميتتتت استفاده از عطف افقي در طرح سؤال، كمتر در رشته تج147

 د.كنمشتق اول را نيز صفر ميآموز باشد كه عطف افقي دانشكه بايد حواس شود( اما در اين تست از عطف افقي استفاده شده است مي
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 گیر:های دشوار یا وقتپرسش
yتتتت مساحت ناحيه عدد بين دو تابع 127 x x   وy x 2 آموز اوالً بايد مسلط به رسم گير است. زيرا دانشيك سؤال دشوار و وقت

ست آورده و آن ساحت دو مثلث را به د شود كه بايد م ست متو ه  ضلعي ا شده كه يك چهار  سطح ايجاد  شد و ثانياً با تو ه به  ها را با هم توابع با

 كند. مع 

های كتاب درسي است باالخره در كنكور ی واقع در خارج آن كه  ز تمرينتتتت خيلي خوشحالم كه باالخره معادله خط قابم بر منحني از نقطه144

گير در كه حل اين تست خيلي دشوار نيست ولي چون بار اول است كه مطرح شده است آن را  زء سؤاالت وقتسراسری مطرح شد. با و ود اين

 كنيم(.گيريم )از طراح محترم برای طرح اين سؤال تشكر ميمي نظر

مطرح شده بود و مشابه آن در كتاب درسي نيز مو ود است. ولي با تو ه به آنكه تابع ضمني  83تتتت قبالً شبيه اين تست در كنكور سراسری 145

 شود.شواری محسوب ميتوان به راحتي طول نقطه را به دست آورد تست دگيری نيز مياست و بعد از مشتق

آموزان اند ولي چون هذلولي دارای پارامتر است، استاندارد كردن اين هذلولي برای دانشها مشابه آن را ديدهتتتت اين تست دشوار نيست و ب ه148

 بر و توأم با خطا خواهد بود.يك مقدار زمان

 

 های غیر استاندارد یا نادرست:پرسش

چون صورت  133شود و از اين  هت بايد از طراحان محترم آزمون تشكر كرد ولي در تست نمي د يا نادرستي ديدهدر اين آزمون سؤال غيراستاندار

xی ی  واب نامعادلهمجموعه"سؤال در 
x





2 12 ست 3 شه "كدام ا ست آمده خارج ميی مخرج را از بازهبايد طراح محترم ري كرد ی  واب بد

ست به )صورت  يعني  واب در , ) 
5 31 3 شد. البته اين بيمي 2 شكل حل موا ه نكرد و دانشتو هي، دانشبا ست گزينه آموز ميآموز را با م توان

 مورد نظر طراح را انتخاب نمايد.

 

 رهنمودها:

 ها وكنيد و حتماً ستتعي كنيم تمامي تستتتكنم حتماً درس رياضتتي را به صتتورت مفهومي و دقيق مطالعه آموزان عزيز توصتتيه ميدر انتها به دانش

 ها را خودتان حل كنيد.تمرين

ی تست فكر نكنيد و سريع به پاسخ مرا عه كنيد حتي اگر پاسخ كه احياناً از حل نااميد شديد به پاسخ تشريحي مرا عه كنيد. اگر شما روبعد از آن

 را پاسخ دهيد و ذهنتان توانايي تجزيه و تحليل آن را ندارد زيرا تمرين نكرده است.توانيد سؤال  ديد را به طور كامل بفهميد سر  لسه كنكور نمي

ست ست زدن در منزل برای حل كردن ت ست  20ها زمان ب يريد مثالً برای زدن در هن ام ت سعي كنيد در اين  40ت دقيقه زمان به خودتان بدهيد. 

س از آن كه طلبد، عبور كنيد. پهايي كه بلد نيستيد و يا زمان زيادی برای حل مياز تستزمان بهترين نتيجه را كسب كنيد به عبارتي ياد ب يريد. 

ن ها را نيز حل كنيد. به ايهای دي ری كه نزديد و يا وقت بيشتتتری ب ذاريد و ستتعي كنيد بدون ديدن پاستتخ آندقيقه تمام شتتد بر روی تستتت 40

شوترتيب ياد مي ست د سه كنكور با ديدن ت سر  ل ستگيريد  سترس ن يريد و به راحتي از آن عبور كنيد و به حل ت سار و يا  ديد ا تر ادههای 

 بپردازيد.

شديد به نتيجه 95در انتها اميدوارم در كنكور  سال متحمل  صيلي بتوانيد با تو ه به زحماتي كه در اين يك  سال تح سيد و در  ی مورد نظرتان بر

 های دانش اه بنشينيد. ديد پشت صندلي

 پورافشين ملّاکمهندس 

 

 

 پور بابت اين نقد موشكافانه و رهنمود ارزشمندشان بسيار سپاس زاريم.استاد افشين مالکاز 

 نشر دريافت
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