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نگاه كلي* 

ي پايه و تحليليهندسه
)رياضي و فني(

ي خودتـان ظـاهر   اميـدواريم در حـد و انـدازه   . 90سالم دوستان، حالتون چطـوره؟ ايـن هـم از كنكـور سراسـري            

!باشدباشيد و اضطراب جلسه روي عملكردتان خيلي تأثير نگذاشتهشده

) ي تحليلـي خـصوص در هندسـه  بـه (و البته سبك سؤاالت     ي امسال كمي دشوارتر از سال قبل بود         سؤاالت هندسه 

طوري كـه از فـصل   به. كردنظر ميصورت متفاوتي جلبخش سؤاالت نيز به پچنينمه. 89 و   88هاي  ال س ابنسبتاً متفاوت   

هـا  اتريس يعنـي مـ  5 و   4ي فصل    تست از سهميه   1شدن  بود و اين منجر به كم      سؤال مطرح شده   4ي تحليلي    هندسه 2 و   1

.هرحال اميدواريم درصد مناسب در اين درس به ارتقاء درصد كل رياضي شما منجر شودبه. شده

 از  حاصـل هـاي  مستطيل و مـساحت شـكل   و االضالعسازهاي داخلي هر متوازي    مفهوم تالقي نيم   )متوسط: سطح(-125

الزاويـه نيـز در   باشد كه البته خواص مثلث قـائم مياده حل مشخص و سهاي كتاب ما با روش   تمرينسازها از   برخورد نيم 

)88مشابه تست آزمون سراسري رياضي خارج از كشور  (.حل اين تست مؤثر است

هـا حـائز    ي مثلث و استفاده از تشابه مثلث      گيري از ارتفاع و قاعده    ي مساحت مثلث با بهره     محاسبه )دشوار: سطح(-126

)89ري رياضي خارج از كشور مشابه تست آزمون سراس (.اهميت است

طلبـد از بخـش   بعـدي داوطلـب را مـي   هاي مفهـومي كـه ديـد و تجـسم سـه     هاي اخير تست   در سال  )دشوار: سطح(-127

مشابه تست آزمـون سراسـري رياضـي    (.تسابر ها زمان د و حل آن   ناست كه بسيار دشوار    فضايي مطرح شده   هايشكل

)88خارج از كشور 

ايـن  در  ولـي   ستاالزاويه ثابت   شده از مثلث قائم   هاي مطرح ي تست  روش حل اين تست مانند بقيه      )متوسط: حسط(-128

سـاز و  ند، نـيم  پرسـيد مـي را  تر ميانه و ارتفـاع وارد بـر وتـر           هاي قبل كه بيش   هاي مشابه آن در سال    تست برخالف تست  

وم و دو ضـلع   مفهـوم تناسـب روي ضـلع سـ     وسـاز   ي نـيم   بايد نكتـه    براي حل آن   كهاست  را پرسيده ارتفاع وارد بر وتر     

.ت را داشمجاور زاويه

كتـاب درسـي و از   هايرينيره و روابط طولي در دايره از تم مفهوم تقاطع امتداد دو وتر در خارج دا      )ساده: سطح(-129

.تشادهاي بسيار ساده السؤ

هاي دايره است، امـا     از مسائل تكراري و ساده در تست      ي مماس مشترك داخلي و خارجي        اندازه )متوسط: سطح(-130

.الزاويه آشنا باشيم بر وتر و ويژگي آن در مثلث قائمدوار مفهوم ميانه بابراي حل اين تست بايد

2ي  متأسفانه بحث تجانس با مركز غيرواقع بر مبدأ مختصات خارج از مباحث كتاب درسي هندسه         )دشوار: سطح(-131

. بر است و روش تستي آن نيز داراي فرمولي دشوار و فرار استمستقيم آن زماناست و روش حل 
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بودن خطوط بـر هـم از مباحـث مهـم كتـاب درسـي                عمودبودن يك خط بر صفحه و عمود        مفهوم )متوسط: سطح(-132

فحه بحـث  اي خـارج صـ  بعدي اين تست و مفهوم خط مايل از نقطـه       باشد، درك سه  ي فضايي مي  ، بخش هندسه  2ي  هندسه

د اين سؤال را با موفقيـت  نبودي فضايي آشنا هستند با مفاهيم هندسهيحدكه تارسد و كساني  نظر نمي چندان دشواري به  

)87مشابه تست آزمون دانشگاه آزاد رياضي خارج از كشور (.پشت سر بگذارند

اش نسبت به هر بـرداري در فـضا برابـر           ي قرينه ي هر بردار با اندازه    دانيد اندازه طوركه مي  همان )متوسط: سطح(-133

.است برابر نيست و اين تست اشتباه طرح شدهbاش بردار  با قرينهaي بردار است ولي متأسفانه در اين تست اندازه

باشد، همچنين بايـد خاصـيت دوري در   هاي ضرب داخلي و خارجي مي   اين تست تركيبي از ويژگي     )دشوار: سطح(-134

حل اين سؤال تسلط كامل بر مفـاهيم ضـرب داخلـي و خـارجي را                . جايي بردارها در ضرب مختلف را نيز متذكر شد        جابه

.بوددهتر مطرح شصورت تركيبي كم قبل بههايلاي آن در سطلبيد و نمونهمي

هـاي تكـراري كنكـور سراسـري و آزاد           بحث قرينه يك نقطه نسبت به يك خط يا صفحه از سؤال            )متوسط: سطح(-135

.خاطر سپردن الگوريتم راه حل دارداست و روش ساده و روشن ولي فراري را از نظر به

 شامل يك نقطه و خط مانند اين      ي گذرا شامل سه نقطه، دو خط متقاطع و موازي و صفحه            صفحه )متوسط: سطح(-136

xصـورت   هـا بـه   yي محـور    باشيم كـه معادلـه    است، اما بايد توجه داشته    هاي قبل تكرار شده   تست بسيار در سال     و  0=

z )گاه با داشتن اين معادله خط و نقطه  است، آن0= , , )−2 3 .ها را بنويسيم شامل آنيي صفحهمعادلهتوانستيم مي1

هـاي قبـل تكـرار شـده و از آن دسـته           ي وضعيت دو دايره از مطالبي است كه بارها در سـال            مسأله )ساده: سطح(-137

رياضـي و تجربـي     ي  هاي ساده مقاطع مخروطـي در رشـته       هايي است كه روش مشخص و ساده دارد و جزء تست          سؤال

.است

هاي نظام قديم بسيار مـورد توجـه   ها از سري مسائلي است كه در تستي مجانبوضعيت و معادله  )متوسط: سطح(-138

ها و داشتن مركز هذلولي الزم اسـت كـه بـا روش مـشتق يـا      ها داشتن شيب آني مجانب براي نوشتن معادلهاستگرفتهقرار

هاي هذلولي را بنويسيم، حـل ايـن   ي مجانب را پيدا كنيم و معادلهb وaمركز شكل مقاديرتوانستيم با داشتن  مربع كامل مي  

.ها در هذلولي افقي و قائم را داردكردن و مفهوم شيب مجانبتست از نظر بنده فقط دشواري مربع كامل

صورت مجموع دو ماتريس متقارن و پادمتقارن از مباحـث سـاده و تكـراري               اتريس به  نوشتن يك م   )ساده: سطح(-139

. نيز بايد قادر به حل اين تست باشندآموزان متوسط هاي قبل است و حتي دانشكنكور سال

هـاي روشـن و تكـراري     روي مـاتريس معكـوس نيـز از سـؤال    ،ي خـاص  پيداكردن يك يا چند درايه  )ساده: سطح(-140

. را محاسبه كنندتوانند آني داوطلبان با يك روش ساده ميكه همه.  قبل استهايالس
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ي پايههندسه
)علوم تجربي(

!هاكنيم؛ خدا قوت بچهربي سالم عرض ميحضور دوستان عزيز تج

 سـؤال تقريبـاً   4در بـين ايـن   . بـود شـده  تا بود با سطح نسبتاً دشوار مطـرح 4 كه طبق روال همه ساله 1ي  سؤاالت هندسه 

 سـطح كلـي سـؤاالت       ولـي قبـول داريـم كـه       ! قدري هم سخت و پيچيده نبود كه مردافكن باشد        البته به ! كدام ساده نبود  هيچ

هاي الزاويه، تشابه، تالس و شكل    مساحت، مثلث قائم  : ث بسيار مهمي مثل   ي هميشگي سؤاالت از مباح    بينطبق پيش . باالست

!تر كه آفرين داردقبول است و اگر هم بيش سؤال پاسخ داديد قابل4 سؤال از 2اگر به . بودفضايي مطرح شده

 متوسط:سطح سؤال:152

.كنيمتر بود از تعريف مساحت مثلث به كمك ارتفاع و قاعده استفادهحل اين سؤال بهبراي 

 دشوار:سطح سؤال:153

.ها استنبودن مثلثنهشتنبودن؛ همباقانطمنظور از قابل

 دشوار:السطح سؤ:154

.شودميهاي اخير ديدهي رياضي سالتر در سؤاالت رشتهشينظير اين سؤال ب

 متوسط:سؤالسطح :155

ي سطح كـل ظـرف بايـد سـطح دو        براي محاسبه . ل مقابل است   شك ظرفمنظور از   

.كرديدرنگ را محاسبه ميكره و يك نوار مشكينيم
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