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  کشور رشته علوم تجربی 1392کنکور سراسري سال ریاضی کلید اولیه  

  دکتر همایون شریک: پاسخکوي کلید اولیه و پاسخ تشریحی و تحلیل آزمون 

 com.yahoo@hsharik: ایمیل                09121342721: شماره تماس 

…………………………………………………………………………………………… 

  :ایده طراح سوال از متن کتاب پاسخ  و به همراه  تحلیل محتواي آزمون

با توجه به نگرش جدید و کاربردي کتاب ریاضی در داخل و خارج کشور برگزار شد و همانگونه که پیش بینی می شد  1392کنکور سال 

  بود به مراتب سخت تر از سواالت سالهاي قبل  92سواالت ریاضی سال و ریاضی عمومی  3و تغییرات اندك در کتاب ریاضی  2

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

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 

  

  رشته علوم تجربی 1392بودجه بندي  ریاضی کنکور 

  تست 1تابع معکوس                                                        تست 1اله حسابی و هندسی             دنب

  تست 1رشد و زوال                                                            تست 2ترکیب تابع                     -تابع

  تست 1معادله مثلثاتی                         تست                                       1مثلثات کاربردي                  

  تست 4مشتق و کاربرد                                  تست                                     1آنالیز ترکیبی                  

  تست 1هندسه مختصاتی                            تست                                      2سازي          آمار و مدل 

  تست 2مقاطع مخروطی                                   تست                                    4احتمال                         

  تست 2انتگرال                                                                                        تست 1حل نامعادله             

  تست 4                          1هندسه                           تست                                  2حد و پیوستگی       
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  ):پزشکی ( ریاضی رشته علوم تجربی طراحی تعدادي از سواالت یشه ي ر

  1388سوالی وقت گیر از تداخل دنباله حسابی و هندسی مانند سوال کنکور سال-4گزینه  -126سوال 

  1387مانند سوال کنکور سال پیدا کردن دامنه تابع مرکب - 4گزینه -127سوال 

   2پیدا کردن مساحت مثلث و چهار برابر کردن آن در متن کتاب ریاضی -2گزینه  - 128سوال 

  سوالی سخت از آنالیز ترکیبی-4گزینه-129سوال 

  1388داده مانند سوال کنکور سال 80جدول فراوانی تجمعی ابتدا پیدا کردن فراوانی و میانگین  کتاب آمار و مدل سازي  -130سوال 

  1386و  1385مانند سوال کنکور سال هاي یر داده و ارتباط آن با میانگین و انحراف از معیار جدیدنکات تغی-4گزینه -131سوال

   پرتاب تاس و این بار مجموع دو تاس -3گزینه  -132سوال 

                                    و ریاضی عمومی مبحث احتمال ساده 3ریاضی  -1گزینه  -133سوال 

  حل نامعادله شامل قدرمطلق و یا عدد گذاري و پیدا کردن مجموعه جواب-1گزینه    -134سوال 

  ترکیب دو تابع و تقاطع دو تابع -2گزینه   -135سوال 

    حد در بی نهایت و تکرار سواالت خارج و داخل -3گزینه  -136سوال 

   پیوستگی  شامل براکت و عدم وجود حد در آن -4گزینه    -137سوال 

  و ریاضی عمومی مبحث احتمال 3ریاضی -3نه گزی   -138سوال 

  1388مانند سوال کنکور سال  احتمال برنولی متن کتاب ریاضی عمومی – 2گزینه  -139سوال 

   پیدا کردن و اصول صحیح ضابطه و شرط تابع معکوس -1گزینه  -140سوال 
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  رشد و زوال متن و تمرین کتاب ریاضی عمومی  -4گزینه – 141سوال 

   ساده کردن و حل معادله مثلثاتی  -4گزینه  -142سوال 

  معادله خط مماس و مشتق تابع لگاریتم نپر و رادیکال کسري -1گزینه  – 143سوال 

  1387پیدا کردن اکسترمم مطلق در یک بازه مانند سوال کنکور سال – 2گزینه  – 144سوال 

  رسم نمودار و اکسترمم تابع و ریشه مضاعف – 2گزینه  -145سوال

  تقعر رو به باال – 1گزینه  -146سوال

  خارج 1387فاصله دو خط موازي اندازه یک ضلع مربع است مانند سوال کنکور سال  – 3گزینه  -147سوال

  .متن کتاب درسی و رسم شکل و نوشتن فرمول مقطع مخروطی سهمی – 2گزینه  -148سوال 

  دانستن نکته چشمی پیدا کردن خروج از مرکز العات یابیضی و پیدا کردن خروج از مرکز از اط – 3گزینه  -149سوال

  پیدا کردن مساحت یک مثلث با داشتن اندازع قاعده و ارتفاع آن – 4گزینه  -150سوال

  ساده کردن صورت با مخرج و پیدا کردن انتگرال ساده مثلثاتی – 2گزینه  -151سوال 

  1پیدا کردن زاویه در مثلث هندسه  – 2گزینه - 152سوال 

  1نقه هندسه .اندازه ضلع مربع و مساحت ذو – 3گزینه  -153سوال 

  1تقسیم مساحت  ها و نوشتن رابطه و پیدا کردن پاره خط مورد نظر هندسه  – 2گزینه  -154سوال 

 1مجموع مربعات دو یال برابر مربع فاصله خواسته شده است هندسه  – 3گزینه  -155سوال 
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  )پزشکی ( کشور رشته علوم تجربی  29سراسري کنکور کلید اولیه ریاضی 

  ) 2( گزینه  144  ) 3(گزینه   138  )3(گزینه  132  ) 4( گزینه  126

  ) 2(گزینه  145  ) 2 (گزینه  139  )1( گزینه  133  ) 4 (گزینه  127

  ) 1(گزینه  146  ) 1(گزینه  140  )  1(گزینه  134  ) 2(گزینه  128

  )  3(گزینه  147  )  4(گزینه  141  ) 2(گزینه  135  )4( گزینه  129

  )  2(گزینه  148  )  4(گزینه  142  )  3(گزینه  136  )  1(گزینه  130

  ) 3(گزینه  149  ) 1(گزینه  143  )4(گزینه  137  )  4(گزینه  131

  

  

  

  

  .شودتقدیم می بزودي پاسخ تشریحی به همراه نکات تستی و تاپ   :تذکر بسیار بسیار مهم   #

  .براي این جانب ارسال نمایید  د راخوش حال خواهم شد نظرات خو 

                                                    09121342721                                    com.yahoo@hsharik 

  تهران -با تشکر همایون شریک 
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