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  انسانیکشور رشته علوم  1392کنکور سراسري سال  و پاسخ تشریحی ریاضیکلید  

  همایون شریکاستاد : آزمون  مفاهیم  پاسخکوي کلید و پاسخ تشریحی و تحلیل

 com.yahoo@hsharik: ایمیل                09121342721: شماره تماس 

…………………………………………………………………………………………… 

  :ایده طراح سوال از متن کتاب پاسخ  و به همراه  آزمونریشه سواالت  

  بود مراتب سخت تر از سواالت سالهاي قبل تعدادي لز سواالت وقت گیر  و به در داخل و خارج کشور برگزار شد و  1392کنکور سال 

  .نداده بودندجالب اینجا بود که در سال جدید طراح و طراحان محترم ریاضی بودجه بندي سواالت را نسبت به سالهاي قبل تغییر 

  سوال و  7از کتاب ریاضی پایه پیش دانشگاهی  –سوال  5از کتاب ریاضی سال سوم –سوال  5ازکتاب سال اول 

  ..شده است سوال مطرح 3از کتاب آمار و مدل سازي           

در این .جزوه ي دبیران محترم را کنار گذاشته و با متن کتابهاي درسی ارتباط نزدیکتري پیدا کنید :1393توصیه به داوطلبان کنکور . 

  راه بررسی سواالت کنکورهاي داخل و خارج در پنج سال گذشته می تواند شما را یاري کند 

  انسانیرشته علوم  1392کنکور  ریاضی سوم، ریاضی پایه، 1ریاضیات بودجه بندي                  

  تست      1                              تست                                                     تابع    1                                          مجموعه ها     

  تست 1               خط و دستگاه                                                   تست    2 تقسیم چندجمله اي        - گویاعبارت 

  تست  1                   معادالت                                                          تست  1                                                   رادیکال 

  تست  1)         سهمی (تابع درجه دوم                                                     تست   1                                              نامعادله      

  تست  1                        بیاتترکی                                                      تست 1                                     دسته بندي داده

  تست  1     بهینه سازي     - مدل سازي                                                       تست 1                                   نمودار دایره اي 

  تست 2                   دنباله اعداد                                                      تست  1                                   شاخص مرکزي   

  ستت 2                                   احتماالت                                                       تست 2                                                    لگاریتم
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  :انسانیرشته علوم  ریاضیسواالت  و حل ریشه ي                                        

  .اگر دو رابطه داده شده را با هم اجتماع داده ساده شده بنویسیم جواب پیدا می شود) 3( گزینه  -101

  .ابتدا بین کسرها در داخل پرانتزها مخرج مشترك می گیریم پس از ساده کردن جواب بدست می آید) 1(گزینه -102

  .ساده نموده و عمل تقسیم را انجام می دهیمابتدا مقسوم را ) 4(گزینه -103

  .کسرها را گویا می کنیم و پس از استفاده از اتحاد جواب یافت می شود) 1(گزینه  - 104

  .نامعادله کسري را حل نموده و بین جواب هاي نامعادالت اشتراك می گیریم) 2(گزینه -105

  .کمی دقت جواب بدست می آید با.مفهوم سرشماري در سه گزینه مشهود است) 4(گزینه  - 106

با توجه به مفهوم فراوانی تجمعی درصد فراوانی تجمعی دو گروه سنی را در نظر گرفته و از هم ) 2(گزینه -107

  .سپس به کمک فرمول زاویه در نمودار دایره اي جواب بدست می آید. کم می کنیم 

پ و راست را یافته از روي نمودار عددها را جمع مجموع اعداد سمت چ. است 31تعداد کل داده ها ) 3(گزینه -108

  .می کنیم و بر تعداد تقسیم نموده تا میانگین پیدا شود

  .ععد داده شده را به جاي متغیر قرار داده و پس از ساده کردن جواب بدست می آید) 3(گزینه - 109

  .ی نویسیمابتدا شیب خط گذرنده از دو نقطه را یافته و معادله خط را م) 1(گزینه -110

پس از پیدا کردن جواب هر کدام .براي حل معادالت کسري ابتدا مخرج مشترك گرفته ساده می کنیم)2(گزینه -111

  .یکب از مخرجها را صفر کرد از بین جوابها حذف می کنیم

  .پس از برخورد نمودار سهمی با محورهاي مختصات جواب پیدا می شود)4(گزینه- 112
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سپس سه حرف دیگر را در نطر می گیریم و جوابها را در هم .حرف را انتخاب می کنیم 5 دو حرف از) 3(گزینه-113

  .ضرب می کنیم

  .پس از نوشتن اطالعات مساله و فرمول دنباله حسابی تعداد یافت شده و جواب را بدست می آوریم) 2(گزینه-114

  .یافته و با هم جمع می کنیمفرمول دنباله مثلثی را نوشته و جمالت دهم و یازدهم را ) 1(گزینه-115

  .پس از ساده کردن و استفاده از خواص لگاریتم جواب بدست می آید)4( گزینه -116

نیمه عمر را در نظر گرفته و پس از پیدا کردن زمان با توجه به میزان قرن آنرا در عدد پیدا شده ضرب ) 1(گزینه-117

  .و جواب را می یابیم

پس از ساده کردن تابع درجه دوم را در نظر . د و هزینه ابتدا تابع سود را می نویسیماز روي تابع درآم)4(گزینه-118

  .را یافته و در تابع سود قرار می دهیم) ماکزیمم(می گیریم و طول اکسترمم 

  .می توان فضاي نمونه اي را به صورت مختصات دکارتی رسم و یا بکمک فرمول جواب را بنویسیم)3(گزینه-119

پس از محاسبه تعداد اعضاي فضاي نمونه اي و شمارش به کمک جایگشت تعداد اعداد دو رقمی را ) 2(گزینه-120

  .محاسبه می کنیم از روي اعدا فوق احتمال یافت می شود

   .بودن صفر در سمت چپ مشکل ساز است که گویا مورد بی مهري قرار گرفته

  

  

  

    .ین جانب ارسال نمایید خوش حال خواهم شد نظرات خود را براي ا   

   09121342721 تهران         –با تشکر همایون شریک                                              
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