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  ي پایه و تحلیلی هندسه
  )ریاضی و فنی(

  
  !ي ریاضی آموزان دقیق رشته با سالم خدمت دانش

 تسـؤاال  بـود کـه بـا تعـداد     سؤال 7ت تحلیلی سؤاال و تعداد سؤال 5 پایه این آزمون ي ت درس هندسه  سؤاالتعداد    
. اسـت هـا   این درسهر کدام از  سهم سؤال 8بندي   ا طبق بودجه   زیر ؛هماهنگی ندارد  کنکور ریاضی   پایه و تحلیلی   ي  هندسه

هـاي قبـل و بـا همـان      سفانه مانند سالأت کنکور است و مت  سؤاالتر از سطح     ت نیز یکی دو پله پایین     سؤاالسطح دشواري   
میتـی در  شده و مطلـب تـازه و حـائز اه    از سنوات قبلی کنکور سراسري ریاضی انتخابت سؤاال این ,ضعف همیشگی  نقطه

کـه از تمرینـات دسـت     -ت نـو یـا ترکیبـی   سـؤاال گویی طراح محترم وقت چندانی براي طـرح   . خورد چشم نمی  ها به  بین آن 
در کـل  . اسـت  هاي قبل اکتفا کـرده   آشنا از سال   سؤالاست و به گزینش تعدادي        نداشته -نخورده و بکر کتاب درسی باشد     

  .رود درصد باالیی از دانش آموزان عزیز انتظار می ،تسؤاالبودن  توجه به تکراري و یکنواختبا
  

  »آزمونهندسه ي ت سؤاالبندي  حسط«
  124-126-125-147-145-144-143-122  ساده
  146-149-148-123  متوسط
  !ندارد  دشوار

  
  

  ي پایه هندسه
  )علوم تجربی(

  

  !ي تجربی عزیز رشته و آموزان پرتالش با سالم خدمت دانش
 تجربی در ایـن درس همـاهنگی   ت کنکورسؤاال بود که با تعداد سؤال 4 این آزمون   1 ي   هندسه ت درس سؤاالتعداد    
هـاي قبـل و بـا     سـفانه ماننـد سـال   أ و متودبکنکور ت سؤاالتر از سطح  پله پایینت یکی دوسؤاال ولی سطح دشواري     ؛دارد

ت هم از سنوات قبلی کنکور سراسري تجربی انتخاب شـده و مطلـب          سؤاال ریاضی این    ي  ت رشته سؤاالضعف   همان نقطه 
. رفـت   انتظـار مـی  سـؤال  4بنابراین از داوطلبان عزیز حل صحیح هـر  . خورد چشم نمی ها به تازه و حائز اهمیتی در بین آن    

 .شود  متوسط ارزیابی می139 و 137ت سؤاال ساده و سطح 138 و 136ت سؤاالالزم به ذکر است که سطح 

  

  خطيبي  مهندس رضا شريف
  

  خطيبي  مهندس عليرضا شريف


