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 ضلعي منتظم 6دانيد در مورد چه مي چنان.  ضلعي منتظم داريم   6تأكيد بسيار زيادي در مورد      1ي  در كتاب هندسه  

: داريمaبه ضلع 

a=  محيط6

a=
23 3

 مساحت2

a=  قطر كوچك3

a=  قطر بزرگ2

.  ضلعي منتظم با دايره و استفاده از خاصيت زواياي محاطي بسيار مورد اهميت اسـت        6در اين سؤال تركيب بحث      

جـا نيـز مـورد سـؤال قـرار          ضـلعي منـتظم اسـت كـه در ايـن           6ي پايه مربوط بـه خـواص         سؤال هندسه  8معموالً يكي از    

.نظر بنده دشوار است بهسطح اين تست. استگرفته
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دانستن اين مطلـب كـه      . شودي پايه هميشه ديده مي     سؤال هندسه  8سؤال در مورد بحث تالس و تشابه نيز در بين           

 اسـت  k2ها  است و نسبت مساحتkها نيز سازها و ارتفاعها و نيمگاه نسبت محيط باشد، آنkاگر نسبت تشابه دو مثلث   

صورت مقابـل   مطمئناً به . هاي متناسب را درست انتخاب كنيم     كرديم ضلع در اين سؤال فقط بايد دقت مي      . بسيار مهم است  

.كنيدانتخاب مي
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.سطح اين تست ساده است
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انـد و  خـود اختـصاص داده  هـا را بـه  تتـرين تـس  در مبحث احجام و يا اشكال فضايي دو شـكل كـره و هـرم بـيش          

تر مساحت جـانبي يـا حجـم مـورد تأكيـد      مخصوصاً در بحث هرم با توجه به اطالعات يال جانبي يا ارتفاع و يا سهم بيش  

ي آن نيـز  گـذرد و قاعـده  اش ميهرم منتظم از وسط قاعده  دانيد ارتفاع   ه مي كالزم به يادآوري است چنان    . استقرار گرفته 

nتظم مانند مربع است و ضلعي منV Sh= 1
.سطح اين تست متوسط تا كمي دشوار است. 3
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ي نوشـتن معادلـه  براي . استي آن نيز از مباحثي است كه از ديرباز مورد سؤال بودهطول عمود مشترك و معادله    

ي قوت اين سؤال استفاده از معادالت خطوط عمود         نقطه. عمود مشترك، ضرب خارجي بردارهاي هادي دو خط مهم است         

سـطح ايـن تـست متوسـط        . هـا دقـت كنـيم     بر خطوط و محورها يا صفحات است كه بايد در نوشتن بردارهـاي هـادي آن               

.باشدمي
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است تري از بخش مقاطع مخروطي را به خود اختصاص داده         است كه تعداد سؤال كم    اين سؤال نيز از بحث سهمي       

هـاي مهـم سـهمي اسـت كـه در ايـن تـست بـه آن پرداختـه             ي خط هادي از سؤال    نظر بنده مختصات كانون و معادله     و به 

اين تست  . يت است هاي مقاطع مخروطي فقط مربع كامل كردن معادله به شكل صحيح بسيار حائز اهم             در سؤال . استشده

.اي استهاي معروف و از نظر سطح تست سادهاز دسته سؤال
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در چند سال اخير از ايـن بحـث تـستي مطـرح             . خروج از مركز بيضي شاخصي است براي درك كشيدگي شكل آن          

از نظر سطح، تست ساده  .  است مهمرسد  نظر مي هاي قبل به  شده از آن در سال    طرحهاي  نشده ولي با توجه به تعداد تست      

.شودمحسوب مي
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الـساقين  الزاويه و مثلث متـساوي از بحث مثلث قائم ي پايه، هميشه    هاي هندسه هم در تست  در رياضيات تجربي آن   

است و تـست مهمـي   هاي قديم كنكور اين تست از سؤال. ها باشد اگر همراه با بحث مساحت ويژهبه. استتست مطرح شده  

.سطح آن نيز متوسط است. شودمحسوب مي
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در ايـن تـست   . اسـت خود اختصاص دادهاحجام نيز از مباحثي است كه هميشه در رياضيات تجربي يك تست را به            

نايي كامـل  ديگر نيز آشنيز تركيب كره با مخروط بر اهميت سؤال افزوده است و بايد به مفاهيم محاط بودن اشكال در يك             

.رسدنظر ميسطح اين تست دشوار به. داشت
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