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براتون انجام میدم. لیل آزمون امروز ریاضی رو در رشتۀ تجربیسالم سامان سالمیان هستم، تح  

زدن آزمون  011زدن آزمون پرمحاسبه و وقت گیری بود.  011به طور کلی می تونم بگم که این آزمون برای 

 رو بزنن . 06-01تونستن  کارسختی بود ولی بچه های خوب با کمی دقت و حوصله می

2نمودار سهمی  bتا  aکه در بازه باز  021اگه بخوام موردی بحث کنم مثالً مورد  1 9

2 2
y x x     باالتر از

2yنمودار  x x  به بعد داخل و خارج  01؟ این سوالی بود که توی  است طول نقطۀ وسط این بازه کدام است

دیفرانسیل رو میداد، ترکیب فصل صفر دیفرانسیل با فصل حسابان ، البته در حد سواد  010بیشتر بوی سوال 

 تجربی هم بودا ولی خب میشه اینطوری گفت.

4ی دیفرانسیل می داد یکی مشتق عبارت دو تا دیگه از سواال بودش که یه مقدار بو 4sin cosx x  که البته ما

6توی جزوات و فیلم هامون بهش اشاره کرده بودیم حتی  6sin cosx x  هم وقتی که کمان غیرمعروف است اینو

بوی  یه مقداربازم سپس انجام میدادن و -باید تبدیلش می کردن و در واقع سادهاشاره کرده بودیم بچه ها 

دیفرانسیل می داد . یکی دیگه از سواال هم این بودش که در بازه ای تابعی یه دونه از این گلدونی ها داده بود 

)،  041سوال  ) 2 3f x x x     2اکیداً نزولی باشه یعنی شاخۀ قبل ازx   ش مدنظره . نمودار آن با نمودار

یک سهمی چند تا نقطۀ مشترک داره ؟ قطع میدادی دلتا مثبت می شد ولی یکی از ریشه ها توی ایکس های بعد 

 می افتاد اینم سرجلسه شاید برای بچه ها ملموس نبوده باشه. 2

ی ساده بود ، احتماالش ولی می تونم بگم سوال حدش یک هوپیتال ساده بود ، سوال پیوستگیش یه پیوستگ

احتماالی آسونی بود . چیز همچین پیچیده ای نداشت حتی انتگرالش هم یه انتگرال شکلی، اونم یه انتگرالی بود 

با یه ساده کردن به راحتی حل می شد. ولی کال شاید از کنکور پارسال هم  060. و سوال  061که آسون بود سوال 

 ش در واقع درصد خوب محسوب میشه. 06 -01بود ، زدنش مشکل  011تجربی سخت تر بود، 

y، قرینۀ یک خط نسبت به 020به سواال اشاره می کنم. سوال  من به صورت موردی حاال یه دورم x  یعنی

 رو عوض کنیم yو  xپیدا کنیم، جای  yرو برحسب  x. یا عوض بشه  yو  xوارون خط که کافی بود جای 

رو می خواست که خداییش سوال  aدر  aخب یه ماتریس دو در دو داده بود و مجموعه درایه های  020سوال 

 سختی نیست. 

 سوالی بود که قبالً مشابه هم داشت.  030تا آمارهاش سواالی سختی نبود مضاف براینکه سوال  2

 باشند جزء سواالت رایجه  4دو تاس با هم می اندازیم احتمال اینکه مجموع دو عدد رو شده مضرب 

دلتا مثبت یه به ازای کدام مقدار معادله درجه دوم فالنی دارای دو ریشۀ حقیقی منفیست. یه  033سوال 
c
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ضربش مثبت و 
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  منفی ، سه تاشو اشتراک می گرفتی 



 باز یه سوال رایج بود، شبیهش قبالً اومده بود . 042

 سواال رو جواب بدینببینین همینکه سوال ساالی قبل رو می زدین ، راحت می تونستین دو سوم 

ln2،  042سوال  / 5 ،
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. تو مسیر حل به رو داده بود  
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کار داشتیم و کافی بود منفیش کنیم  

.  

 چیز پیچیده ای نبود.بعد مشتق پذیریش آسون بود ، معادله مثلثاتیش 

 باز چیز پیچیده ای نبود. (1,3)نمودار شیب خط قائم برمنحنی در نقطۀ 

 میذاشتیم و شیب رو می جستیم و عکس و قرینه می کردیم  (1,3)یه مشتق ضمنی بود و 

اینم یه زگوند رو تعیین عالمت می کردین  نمودار تابع فالنی در کدام بازه نزولی و تقعر رو به پایینه ؟ 040شماره 

 تقعر به پایین بود، نزولی هم می شد .هم  3تا  -2بازه ی 

 کار پیچیده ای نبود . حل دو سوم اونها توی وقت سواال  ،می تونم بگم واقعیت

به بعدو داخل و خارج رو بچه  01سطح سواال رو من متوسط رو به باال ارزیابی می کنم و اینکه می تونم بگم همون 

 ریاضی می داشتن از عهده ی این سواال برمی اومدن.م نگاهی هم به سواالی ها میزدن و یه نی

 به خدا می سپارمتون . 
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