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نگاه كلي* 

ي پايه و تحليليهندسه
)رياضي و فني(

.دارندكوشي كه تا آخرين لحظه دست از تالش برنميبا عرض سالم و خدا قوت به دانش آموزان سخت

:نقد آزمون

تاي آن مربوط بـه هندسـه   9تاي آن مربوط به هندسه پايه و       5 تست بود كه     14ي اين آزمون    تعداد سؤاالت هندسه  

كه در كنكور   ضمن اين . است) تست16(ي آزمون سراسري    تر از هندسه  عدد كم 2) تست14(پس تعداد سؤاالت    . بودتحليلي  

تـر  ت هندسه پايه كم   سؤاال پس تعداد    .ي پايه است   تست مربوط به هندسه    8 تست مربوط به هندسه تحليلي و        8سراسري  

از نظـر كيفـي نيـز سـطح دشـواري و اهميـت        . ارد اسـت  تـر از حـد اسـتاند      ت هندسه تحليلي اين نوبت بـيش      سؤاالو تعداد   

تـرين مباحـث هندسـه    نشدن تست از مهـم شاهد اين مدعا مطرح. تر از كنكور سراسري است  ت پايين سؤاالموضوعي اكثر   

بـر ايـن، در  عالوه! الساقين، تالس، تشابه و هندسه فضايي استاالضالع و متساوي ساز، ميانه، مثلث متساوي   پايه نظير نيم  

سـؤاالت آزمـون بـا      ي خاصي باشد وجود نـدارد و        اي كه حاوي نكته   ليفي جديد يا تست آموزنده    أت هندسه، تست ت   سؤاال

.اند انتخاب شده)و در برخي موارد با اندكي تفاوت(هاي دورت كنكور سالسؤاالكاري خاصي از محافظه

! ب درسي يا از كتاب نظام قديم خبـري نيـست          ت خارج از كتا   سؤاالخوشبختانه در اين آزمون، در بخش هندسه از         

.هاي قبلي داردت وضعيت بهتري نسبت به آزمونسؤاالنامه و حل تشريحي هاي پاسخكه تعداد شكلتشكر اينمطلب قابل

 متوسط:106سؤال 

aنامه پاسخ درست با توجه به شكل پاسخسؤالدر اين  −  
1
2

!ها وجود ندارداست كه در بين گزينه

متوسط:122سؤال 

.باشدمل ميتألالزاويه و حجم است كه قاب تركيبي از مباحث مثلث قائمسؤال

 متوسط:123سؤال 

 متوسط:124سؤال 

 متوسط:125سؤال 

 متوسط:126سؤال 

 ساده:141سؤال 
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 ساده:142سؤال 

متوسط:143سؤال 

متوسط:144سؤال 

 ساده:145سؤال 

متوسط:146ؤال س

 متوسط:147سؤال 

 ساده:148سؤال 

ي پايههندسه
)علوم تجربي(

!باسالم خدمت دانش آمزان عزيز رشته تجربي

. خـواني دارد  ت هندسه آزمون سراسري هم    سؤاال با سطح    ت هندسه در اين آزمون تقريباً     سؤاالسطح كيفي و كمي     

!شدي در آزمون طرح ميسؤالالبته جا داشت از بحث بسيار مهم تشابه 

. را حل كنندسؤال4آموزان متوسط يا قوي هر رفت تا دانشدر اين آزمون انتظار مي

 ساده:142سؤال 

متوسط:143سؤال 

 ساده:144سؤال 

 متوسط:145سؤال 

!به اميد موفقيتتان در آزمون سراسري
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