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مشابه تمرین های کتابمتوسطتابع متناوبدوم135سواالت مفهومی معادالت گویاچالشیمعادالت گویااول127توجه به عالمت نسبت ها- روابط ساده مثلثات آسانمثلثاتدوم126

تابع معروف گلدونآسانتوابع یکنوااول141ریشه ی معادله اصم حتما در معادله اصلی چک شودآسانمعادالت اصماول130نامعادله ی قابل حل با رد گزینهآساننامعادالتچهارم128

ششم129
شمارش بدون 

شمردن
sin 2xتوجه به روابط تبدیلی و رابطه متوسطمعادله مثلثاتیدوم142موضوع تشابهمتوسطهندسهدوم131موضوع ترکیب و اصل جمعآسان

قاعده هوپیتال سادهآسانحدسوم143موضوع ارتفاع و میانه وارد بر وتر در مثلث قائم الزاویهمتوسطهندسهدوم132 از تمرین های کتاب2الگو درجه متوسطالگو و دنبالهاول153

متوسطهندسهدوم133
موضوع ارتفاع  وارد بر وتر در مثلث قائم الزاویه و به وجود 

آمدن سه مثلث متشابه
موضوع دامنه در این تابع مهم استمتوسطحدسوم144

حد در بینهایت و هم ارزی معروف رادیکالهاآسانحدسوم145توجه به روابط تبدیلی در مثلثات و حفظ بودن جدولمتوسطمثلثاتچهارم134

آسانمشتقچهارم146توجه به قوانین توان در معادالت نماییمتوسطلگاریتمپنجم136
تعریف مشتق تابع در یک نقطه و مشتق تابع 

کسری

آسانمشتقچهارم147توجه به نمودار لگاریتم و انتقال آنهامتوسطلگاریتمپنجم137
از پرتکرارترین سواالت مشتق  )مشتق پذیری 

(سالهای اخیر

مشتق تابع مرکبآسانمشتقچهارم148موضوع عالمت قدرمطلق در محاسبات حدود چپ و راستآسانپیوستگیششم138

آهنگ تغییراتآسانمشتقچهارم149احتمال شرطی و فرمول جمع احتمالمتوسطاحتمالهفتم139

فقط توجه به رسم تابع قدرمطلقیمتوسطکاربرد مشتقپنجم150جامعه مطلوب تر ضریب تغییرات کوچک ترمتوسطآمارهفتم140

بهینه سازیمتوسطکاربرد مشتقپنجم151

(دقیقا مشابه تمرین کتاب)بیضی آسانهندسه و تجسمششم152

وارون توابع درجه دو با دامنه محدود شدهمتوسطتابع واروناول154

آساناحتمال کلهفتم155
نکته تستی معروف خروج پی در پی مهره های 

رنگی از جعبه
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98                                                                                                                           تحلیل سواالت درس ریاضی تجربی کنکور 

.سواالت از کتاب دوازدهم بوده% 50 طرح شده که نشان می دهد که 98 سوال از ریاضی دهم در آزمون سال 4 سوال از ریاضی یازدهم و 11 سوال از ریاضی دوازدهم ، 15تعداد - 1

. می باشد که البته این سوال هم در چارچوب تمرین های فصل اول کتاب ریاضی یازدهم است127از نظر بنده تنها سوال چالشی این آزمون سوال -2

. که داری نکته تستی بودند ، درچارچوب تمرینهای کتاب بودند155 و 145مابقی سواالت به جز سوال - 3

.از نکات مهم دیگر این آزمون این است که علی رغم اینکه در سال های گذشته تعداد چهار سوال معموال چالشی از مبحث هندسه پایه داشتیم ، در این آزمون سه سوال متوسط و قابل حل  از این مبحث طرح شده بود که دوتای آنها در ارتباط با خواص مثلث قائم الزاویه بود- 4

.سواالت از مبحث حد بوده% 10در سالهای اخیر یک سوال ترکیبی از دو مبحث حد  به طور مستقیم داشتیم درصورتیکه در این آزمون سه سوال آسان از این مبحث طرح شده بود ، یعنی - 5

.ازسرفصل های آمار انتظار این موضوع را داشتیم% 50از مبحث آمار که در سالهای قبل همیشه دو سوال داشتیم ، در این آزمون یک سوال طرح شده بود که  با توجه به حذف تقریبا - 6

.برای اطالعت بیشتر به جدول زیر توجه فرمایید. در کل آزمون استاندارد ، در چارچوب کتاب بود

با تشکر احسان دادخواه
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کتاب ریاضی دوازدهم تجربی کتاب ریاضی یازدهم تجربیکتاب ریاضی دهم تجربی

www.konkur.in

forum.konkur.in

با تشکر
مهندس احسان دادخواه�






