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نگاه كلي* 

ي پايه و تحليلـي تقـديم   آموزان عزيز؛ نقد سؤاالت درس هندسهباسالم و احترام حضور شما دبيران ارجمند و دانش   

.گرددمي

:تحليل آماري سؤاالت

 و سـهم  4ي هندسه اختصاص داشته كه در اين ميـان سـهم هندسـه پايـه،        سؤال به خانواده   5 سؤال رياضي،    30از  

27اسـت كـه ايـن رقـم تـا       درصد كل سؤاالت رياضي را هندسه تـشكيل داده     17بنابراين  . سؤال بوده است  1تحليلي، فقط   

شـود سـنجش    توجهي دارد و همـين اخـتالف باعـث مـي          ي قابل ي درس هندسه در كنكور سراسري، فاصله      درصد سهميه 

.آموز به درستي انجام نشودي عزيزان دانشوضعيت هندسه

دانـشگاهي كـه    شـدن درس پـيش    ي پايه و تحليلي و مظلوم واقـع        سؤاالت بين هندسه   1 به   4ي  هالبته پخش غيرعادالن  

.استتر با آن در تماس هستند، مزيد بر علت شدهآموزان در اين مقطع سال بيشدانش

:تحليل كيفي سؤاالت

):هندسه پايه (118سؤال 

 ساده:سطح سؤال

هات مساحت مثلثي نسب كاربرد تشابه در محاسبه:هدف سؤال

.)هاي دو مثلث، با مجذور نسبت تشابه دو مثلث برابر استنسبت مساحت(

): هندسه پايه(119سؤال 

 متوسط:سطح سؤال

:هدف سؤال

هاي نسبت مساحت مثلثمحاسبه) 1

. قطع مي كنند1 به 2هاي مثلث، يكديگر را به نسبت ميانه) 2

):هندسه پايه(120سؤال 

متوسط: سطح سؤال

:هدف سؤال

.الساقين، ارتفاع همان ميانه استكه در مثلث متساويالساقين بودن مثلث و ايناشراف بر متساوي) 1

تعريف مساحت مثلث) 2
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):هندسه پايه(127سؤال 

متوسط: سطح سؤال

ها در مثلثي كسينوس استفاده از قضيه:هدف سؤال

):هندسه تحليلي(128سؤال 

 متوسط:طح سؤالس

. كاربرد ضرب خارجي در تعريف مساحت مثلث:هدف سؤال

:نظر نهايي

» مــساحت مثلــث« ســؤال، 5 ســؤال از 4شــويم كــه در ســادگي متوجــه مــيبــا نگــاه بــه تحليــل كيفــي ســؤاالت بــه

طـراح محتـرم؛   چنـين بردارهـا و بـازبودن دسـت     با توجه به گستردگي مباحث استدالل در هندسه و هم     ! استشدهپرسيده

.رفت سؤاالت متنوع و زيباتري آورده شودانتظار مي

مندشدن بيش از پيش او بـه  نفس و عالقهآموز، باعث ايجاد اعتماد به    يادمان باشد حل يك سؤال زيبا توسط يك داش        

 بـار   باشـد كـه تمـامي طراحـان عزيزمـان؛ سـنگيني ايـن             . تمرين و شركت در آزمون و رقابت سازنده و پرطـراوت اسـت            

.مسئوليت را روي دوش خويش حس كنند
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