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نگاه كلي* 

ي پايه و تحليليهندسه
)رياضي و فني(

؛ اميدوارم مثل هميشه پرتالش و اميدوار باشيد و ضـمن آمـادگي بـراي آزمـون پايـاني نيمـسال دوم،         هاسالم بچه 

خـورِ تالشـتون   ي دراباشيد و بتونيـد نتيجـه    هاي جامع تستي يكي دو ماه آخر سال هم آماده شده          براي شركت در آزمون   

.بگيريد

زنـد و حـاوي اشـكاالتي بـود؛     هاي قبل در درس هندسه چنگـي بـه دل نمـي     آزمون اين نوبت سنجش هم مثل نوبت      

اسـت،  جا افتادن يك كلمه در تايپ صورت سؤال باعث ايجـاد ابهـام در سـؤال شـده            ) 128 و   126( سؤال   2كه در   طوريبه

. ها كاسته اسـت  سؤالنجيدگيساز ) 127ي مخروط در سؤال سطح جانب(همچنين استفاده از مطالب خارج از كتاب درسي       

متأسـفانه  . اي سطح پـايين هـستند     هاي تأليفي بسيار كهنه و كليشه     برخي سؤاالت دقيقاً تكرار سؤاالت قديم كنكور يا تست        

.توجهي داردي قابل درس هندسه فاصله در سؤال آزمون سراسري16 سؤال است كه تا 12تعداد سؤاالت نيز 

كـسب درصـد    . ي اين آزمون با آزمون سراسري هماهنگي ندارد       رزيابي كلي سطح و تعداد سؤاالت هندسه      در يك ا  

باشـيد كـه سـؤاالت    رود ولي يقين داشتهاند انتظار ميآموزاني كه به كتاب درسي مسلط در اين درس براي دانش   90 يا   80

.آزمون سراسري دشوارتر خواهد بود

:ارزيابي سطح سؤاالتنقد آزمون و و اما 

 ساده:126سؤال 

 در شـكل مقابـل      Ôي  صورت سؤال واضح نيست ولي احتماالً منظور طراح محتـرم زاويـه           

:استبوده

 متوسط:127سؤال 

.استاي به سطح جانبي مخروط نشدهدر كتاب درسي اشاره

متوسط:128سؤال 

 بـر صـفحه عمـود    ABخـط  گـاه پـاره  شد آني موردنظر يم نقطه مي  بر صفحه  B و   Aنقاط  توجه كنيد كه اگر تصاوير      

.شدي مزبور عمود ميگذشت كه بر صفحهشمار صفحه مي بيABشد و از مي

متوسط:129سؤال 
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ساده:130سؤال 

:  داريم ABCدر مثلث دلخواه    
a
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نهايـت   در مـده آنامه  اثباتي كه در پاسخ    (

!)رسدي فوق ميبه رابطه

ساده:143سؤال 

ساده:144سؤال 

ساده:145سؤال 

ساده:146سؤال 

: كنيمي مقابل محاسبهبيضي بهتر است خروج از مركز را از رابطهي ي گستردهدر معادله
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ساده:147سؤال 

ساده:148سؤال 

ساده:149سؤال 

ي پايههندسه
)علوم تجربي(

.كنيممينباشيد عرض ي تجربي سالم و خستهآموزان زحمتكش رشتهخدمت دانش

تر از تعداد استاندارد در كنكور سراسـري اسـت و   ي رياضي كمي رشتهي اين نوبت مانند سؤاالت هندسه    سؤاالت هندسه 

كه اين مطلب باعث كاهش سطح كيفي ) 144سؤال (است  چنين از سه سؤال، يك سؤال خارج از كتاب درسي مطرح شده           هم

.ها بدهكار نباشد به كارتان ادامه دهيد و گوشتان به اين كم و كاستيبا اين وجود اميدواريم شما. استسؤاالت شده

ساده:143سؤال 

متوسط:144سؤال 

اي اسـت بـه   ي عظيميـه دايـره  دايـره ! استاي نشدهاشاره» ي عظيميهدايره«در كتاب درسي به تعريف   

:به شكل توجه كنيد. ي موردنظرشعاع كره

y2 يا x2ترين ضريب كوچك

y2 يا x2ترين ضريب بزرگ
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ساده:145سؤال 

:ها را مرور كنيدتوانيد آناست باز هم ميالزاويه اشاره شدهقائمي مهم مثلثبارها به چند رابطهطور كه همان
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