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ي پايه و تحليليهندسه
)رياضي و فني(

انـشگاه مـورد    اميـدواريم در د   ! نشيبي بود؛ ديگر چيزي به دانشجوشدن نمانده      وفرازسال پر ! ها، خوبيد؟ خدا قوت   سالم بچه 

از نظـر   .) تـست  16جمعـا   ( تست بود  8االت هندسه پايه و تحليلي هر كدام        ؤهاي قبل تعداد س   مانند سال . شويدتان پذيرفته عالقه

از .  بود2كرد جاي خالي يك تست از تبديالت هندسه    نظر مي بود و تنها موردي كه جلب     شده اعتدال رعايت  بندي نيز تقريباً  بودجه

.  داشـت  90خصوص سـال  ه ب يشپهاي  هاي سال تري نسبت به تست   ي امسال سطح دشواري پايين    هاي هندسه نظر كيفي نيز تست   

 دشـواري زيبـا و دلچـسبي     136 و   135سـؤال ت تحليلـي دو     سؤاال و در بين     131 و   129سؤال دو    پايه يت هندسه سؤاالدر بين   

:تي هستند كهسؤاالمنظور ما از اين توصيف ! داشتند

.هاي جديد باشندكاريهاي قبل اما داراي ريزهت سالسؤاالمشابه با -1

.باشندشدهدر چارچوب كتاب درسي مطرح-2

تواننـد آن را در زمـان   ب) و معلم(آموز يعني دانش)!باشددار شده زور گزينه  تشريحي كه به   سؤالنه  (!د تست باشن  واقعاً-3

. دقيقه حل كنند5/1مقرر

سسات كه اسير افراط ؤهاي غيراستاندارد برخي مقوس آزمونودر كش. كنيمهاي هندسه تشكر مي  از طراحان محترم تست   

ـ  تنها دلگرمي كند،يمآموزان و دبيرانشان را كالفه ت آنان، دانشسؤااليش از حد ند و سادگي يا دشواري ب او تفريط   اسـتاندارد،  ا،م

!ه اين اميدب... دار باشداميدواريم كه اين روند روبه رشد ادامه. هاي كنكور سراسري استبودن تستغلط و منطقيبي

:بندي كرد در سه گروه دسته راهاآنشود ميت هندسه امسال به دور از هرگونه حاشيه بودند وسؤاالو اما 

.تي كه از تمرينات كتاب درسي طرح شده بودندسؤاال-1

هاي پيشالست كنكور سراسري سؤاالت مشابه با سؤاال-2

:رسيمسؤاالت به جدول زير ميبندي با اين ذهنيت و با سطح! قبلهاي الست دانشگاه آزاد در سؤاالت مشابه با  سؤاال-3

منبع تستسطح تستي تستشماره

88 مشابه با كنكور سراسري سال سؤالتمرين كتاب درسي و ساده125

 در كنكورهاي دانشگاه آزادسؤال و چندين 81مشابه با كنكور سراسري ساده126

تمرين كتاب درسي با تغييرساده127

ال در كنكورهاي دانشگاه آزادؤمشابه با چندين سساده128

ي حل جالبتست تركيبي با ايدهدشوار129

تمرين كتاب درسيساده130

تست با ظاهر و شكلي جديد از روابط طولي دايره دشوار131

ي نشر دريافت كتاب هندسه پايه282ي تست اول صفحهمتوسط132

90مشابه تمرين كتاب درسي و مشابه تست كنكور سراسري سال ساده133

78و77 تمرين كتاب درسي و مشابه تست كنكور سراسري سال هاي مشابهمتوسط134
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ي طول عمود مشتركتست با ظاهري جديد از محاسبهدشوار135

ي سهميكردن معادلهتست وابسته به مربع كاملدشوار136

تست تركيبي مشابه تمرين كتاب درسيمتوسط137

89ور مشابه تست كنكور سراسري خارج از كشمتوسط138

 كتاب هندسه تحليلي نشر دريافت282ي روابط موجود در تست دوم صفحهساده139

88مشابه با تست كنكور سراسري داخل و خارج از كشور دشوار140

!تان  استفاده كنيدريزي آن، در زندگيخصوص برنامههاي سال كنكور و بهاميدواريم كه از تجربه

!باشيداميدوار پرتالش و 
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ي پايههندسه
)علوم تجربي(

اميـدواريم در دانـشگاه مـورد       ! شدن نمانده نشيبي بود؛ ديگر چيزي به دانشجو     وفرازسال پر ! ها، خوبيد؟ خدا قوت   سالم بچه 

تر ها اندكي پايين   سطح دشواري آن   هار تست بود كه كالً     چ ،1يت هندسه سؤاالهاي قبل تعداد    مانند سال . شويدتان پذيرفته عالقه

 مثـل تـشابه، مثلـث    1ي ابت هندسه ها از مباحث بسيار مهم و ث      شد، تست ميزده بود و همان طور كه حدس      90هاي سال   از تست 

:رسيمات به جدول زير ميسؤالبندي با سطح. بودندشدهها طرحالزاويه و حجمقائم

منبع تستتستسطح ي تستشماره

90مشابه تست كنكور سراسري تجربي دشوار152

 رياضييهاي قديمي رشتهمشابه تست سالمتوسط153

 رياضيي در كنكورهاي دانشگاه آزاد رشتهسؤالمشابه با چندين ساده154

ي جديد از منشور مايلتست با ايدهمتوسط155

!تان  استفاده كنيدريزي آن، در زندگيخصوص برنامهبهاميدواريم كه از تجربه هاي سال كنكور و 

!دست خدا به همراهتان
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