
88اسفند-نجشستعاوني در آزمون هندسه پايه و تحليليهاينقد پرسش1

��������	
 

107:
 متوسط:سطح سؤال

روش حـل  . اسـت ي پايه را مورد سؤال قرار دهد، از بحث مثلثات طـرح شـده  كه هندسهتر از اين  اين سؤال بيش   :نقد سؤال 

!استشده خوب است ولي بيش از حد، مختصرنويسي شدهارائه

:ترروش حل كامل

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆsinA sin( (B C)) sin(B C) sinBcosC sinCcosB sinBcosC= ° − + = + +180 2
ˆ ˆˆ ˆsinBcosC sinCcosB⇒ − =0

ˆالساقين است  متساويABCمثلث  ˆ ˆˆ ˆ ˆsin(B C) B C B C⇒ − = ⇒ − = ⇒ = ⇒0 0

B̂ˆكنيم، زيرا اگر  را رد مي2ي گزينه C= = ! باشد، تساوي فرض سؤال برقرار نخواهدشد°45

117:
 متوسط:سطح سؤال

.تاس انتخاب شده80سال اين سؤال از كنكور سراسري تجربي :نقد سؤال

ي محاطي داخلـي  سازهاي داخلي هر مثلث، مركز دايره محل تالقي نيم  :ترتوضيح كامل 

سـازهاي  چنـين محـل تالقـي نـيم      هـم . است و از هر سه ضلع مثلث به يك فاصله اسـت           

كننـد  ديگر را در يك نقطه قطـع مـي   ي سوم يك  ساز داخلي زاويه  خارجي دو زاويه و نيم    

ي ذكر است كه هر مثلث يك دايـره       الزم به . لث است ي محاطي خارجي مث   كه مركز دايره  

ي هـر   پس كالً چهار نقطه در صفحه     . ي محاطي خارجي دارد   محاطي داخلي و سه دايره    

.ها به يك فاصله باشدشود كه از سه ضلع مثلث يا امتداد آنمثلث يافت مي

118:
 دشوار:سطح سؤال

.استشده انتخاب71ل  اين سؤال از كنكور سراسري رياضي سا:نقد سؤال

نامه است و شـما     تر از شكل پاسخ   حل، خوب است ولي شكل مقابل كامل       روش :ترتوضيح كامل 

!استشده آوردهx ،αجاي ضمناً در روش حل اشتباهاً به. كندرا در فهم بهتر ياري مي

بسط اتحاد

sin( )α +β
طبق فرض
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119:
 متوسط:سطح سؤال

.است انتخاب شده73كور سراسري رياضي سال اين سؤال از كن:نقد سؤال

هـا را قطـع     ي متمايز موازي باشند، هر صفحه كـه يكـي از آن            اگر دو صفحه   :ترتوضيح كامل 

ي مزبـور دو خـط مـوازي        هاي آن با دو صفحه    مشترككند و فصل  كند، ديگري را نيز قطع مي     

MN: پس داريم. است AC� ،ذوزنقه است و داريم بنابراين شكل:

ABM:. الساقين استذوزنقه، متساوي CDN NC MA
∆ ∆

≅ ⇒ = دليل تقارن شكلبه⇒

120:
 ساده:سطح سؤال

.است با كمي ارفاق، اين سؤال نيز خوب بوده:نقد سؤال
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125:
 متوسط:سطح سؤال

:شد كهحل به دو مورد مقابل نيز اشاره ميبهتر بود در راه. شودمي اين سؤال، خوب و مفهومي ارزيابي :نقد سؤال
b: (y ) (x )
a

−β = ± − α1( هذلولي افقي است ⇒ي مجانب  معادله

c a b= +2 2 2) 2

». استbي كانون از مجانب همان در هذلولي، فاصله«هاي ميانبر هستيد بد نيست بدانيد كه ضمناً اگر به دنبال فرمول

126:
 متوسط:سطح سؤال

. اين سؤال نيز، خوب و كاربردي است:نقد سؤال

:تر شودشد تا فهم آن آسانقابل اشاره ميحل به دو مورد مبهتر بود در راه

1(است دهش از بسط حول ستون سوم استفادهTA.Aي براي محاسبه

T TAA A A A A A= = = 2

! اين تست، تستي مهم و پرتكرار در كنكور است:تذكر
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127:
 متوسط:سطح سؤال

:شدصورت نكته اشاره ميحل بهبايد در راه.  اين تست، تست مهم و از سؤاالت احتمالي كنكور است:نقد سؤال
ncos sin cos(n ) sin(n )

sin cos sin(n ) cos(n )
θ − θ θ − θ   

=   θ θ θ θ   
nR يا  R(n )θ = θ
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137:
 متوسط:سطح سؤال

است كه براي عزيزان تجربي حـائز اهميـت ويـژه        شدهالزاويه طرح اين تست، بسيار مهم است زيرا از مثلث قائم        : نقد سؤال 

يـن مطلـب اسـت كـه     حل، خود گويـاي ا است كه البته شكلِ راهشدهعالوه بر اين، از مفهوم تصوير نيز سؤال پرسيده    . است

.» استMHخط ي وارد بر وتر، روي وتر همان پارهتصوير ميانه«

138:
 ساده:سطح سؤال

!هاي پرتكرار كنكور است اين سؤال از تست:نقد سؤال

بهتر است شكل و توضـيح مقابـل مـورد          . ستنيواضح  نامه  شده در پاسخ  رسمشكل  :توضيح

.استفاده قرار گيرد

OBC OA /S
∆

= × = × × × × =1 1 1
3 3 3 4 5

3 3 2
V هرم

» ريـال «بـه  ...! كـه شـب عيـد اسـت و     جـايي البتـه از آن !!! اسـت رفتهكاربه» يال«جاي اشتباهاً به» ريال«ي ضمناً در صورت سؤال كلمه   
!استخوبي رعايت كرده محترم نيز اين اصل را بهنياز است و تايپيست» يال«تر از بيش

139:
 ساده:سطح سؤال

.استي تجربي الزم بودهآموز رشتهاست و براي دانش اين سؤال از بحث مهم تشابه مطرح شده:د سؤالنق

ها ربطي به تشابه دو شكل    تناسب زاويه . استشدهي اول نام برده   جز گزينه ها به  در كتاب درسي از تمامي گزينه      :توضيح

ها متناسب اسـت منظـور ايـن اسـت كـه      هاي آن م وقتي دو مثلث متشابه هستند و زاويه        بايد بداني  4ي  به گزينه اجع ر .ندارد

. است1سب ها برابرند، يعني نسبت تنازاويه
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