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  ي پایه و تحلیلی هندسه
  )ریاضی و فنی(

  
بـرده درکنـار    امیدواریم حالتون خوب باشد و در این هواي عالی بهاري که هوش رو از سر آدمی می    ! ها سالم   بچه  
  . ربع هم تو هواي آزاد نرمش کنید ي کنکورتون، روزي یک برنامه

 8 سـؤال هندسـه پایـه و    8( تـست بـود   16 تعداد سؤاالت هندسه پایه و تحلیلی این نوبت آزمون سنجش روي هـم              
خـوانی داشـت ولـی از نظـر محتـوایی چنگـی بـه دل         که دقیقاً با تعداد سؤاالت آزمون سراسري هـم ) سؤال هندسه تحلیلی 

هـاي فـضایی مطـرح شـده بـود ولـی از         سـؤال از شـکل  1 سؤال از دایره و 3 سؤال از استدالل،    4در هندسه پایه    ! زد  نمی
 سؤال از اسـتدالل، پخـش   4عالوه بر این کمبود، در بین  شد به ها هیچ سؤالی دیده نمی      فضایی و تبدیل  ي    هاي هندسه   فصل

کند، یعنی سؤاالت از مطالب مهم مطرح نشده است به گوه ایـن ادعـا جـاي خـالی سـؤال از            ناهمگون سؤاالت جلب نظر می    
 دیگر بـر کیفیـت نـامطلوب سـؤاالت تکـراري بـودن        دلیلِ. مباحث ارزشمند مثلث قائم الزاویه، مساحت، تاس و تشابه است         

ي قبـل اسـت،   هـا  هاي قبل تعداد زیادي از سؤاالت هندسه، سؤاالت کنکور سراسـري سـال   متأسفانه مانند سال  ! ها است   آن
گویی طراح محترم وقت چندانی براي طرح سؤاالت جدید یا ترکیبی یا سؤالی که از تمرینات دسـت نخـورده و بکـر کتـاب                 

  در هندسه تحلیلی نیـز تقریبـاً  . هاي قبل اکتفا کرده است    درسی باشد نداشته است و به گزینش تعدادي سؤالِ آشنا از سال           
  . وضع به همین صورت است

توجه به سطح متوسط و تکراري و شبیه بـودن سـؤاالت بـا سـؤاالت ؟؟؟ قبـل، درصـد بـاالیی در درس                   در کل با      
هاي هندسـه   الزم به ذکر است که اگر قریب به اتفاق سؤاالت آزمون در کتاب. (رود آموزان عزیز انتظار می هندسه از دانش  

 کـه تنهـا   146 و 144، 128 نظـر شـما را بـه سـؤاالت     در پایان) شود پایه و هندسه تحلیلی نشر دریافت به راحتی یافت می   
  .) حل مجدد این سؤاالت خالی از لطف نیست(کنیم  ي قوت آزمون بودند جلب می نقطه

  
  بندي سؤاالت هندسه آزمون سطح

  

  107، 125، 126، 129، 141، 142، 148  ساده
  103، 127، 130، 143، 145، 147  متوسط
  128، 144، 146  دشوار
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  ي پایه هندسه
  )علوم تجربی(

  
  !ي تجربی زان پر تالش و عزیز رشتهآمو با سالم خدمت دانش

 سؤال بود که با تعداد سؤاالت کنکور تجربی در ایـن درس همـاهنگی   4 این آزمون   1 ي  سهتعداد سؤاالت درس هند     
هاي قبل و با همـان نقطـه    متأسفانه مانند سالتر از سطح سؤاالت کنکور است و      دارد ولی سطح سؤاالت یکی دو پله پایین       

ي ریاضی این سؤاالت از سؤاالت سنوات قبلی کنکـور سراسـري تجربـی انتخـاب شـده و            ي رشته   ضعف سؤاالت هندسه  
الزم . رفت  سؤال انتظار می4از داوطلبان عزیز حل صحیح هر   . خورد  ها به چشم نمی     مطلب تازه و حائز اهمیتی در بین آن       

 . شود  متوسط ارزیابی می138 ساده و سطح سؤال 139 و 137، 136به ذکر است که سطح سؤاالت 

  
  

  خطيبي  مهندس رضا شريف
  

  خطيبي  مهندس عليرضا شريف


