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 نگاه كلي* 

سؤال بوده  41ي پايه و تحليلي  شده از درس هندسه هاي مطرح طور معمول، تعداد سؤال هاي قبل، به در كنكورهاي سال        

شده و تعداد  سؤال اضافه 2ي تحليلي  هاي هندسه سؤال رسيده است؛ البته به سؤال 41شده و به  است كه امسال اين تعداد افزوده

 .افزايد است كه اين مطلب بر اهميت اين درس بيش از پيش مي ال رسيدهسؤ 8سؤال به  1آن از حدوداً 

چنان يادگيري  هاي قبل تغيير محسوسي نداشته و هم ي پايه در مقايسه با سال هاي هندسه در يك نگاه كلي، سطح سؤال        

ي  مطرح شده است و اين يك نقطه سؤال II و I ي از تمامي مباحث هندسه. هاي دبيرستان مبناي كار بوده است مطالب كتاب 

ي تحليلي، هم افزايش  اما در درس هندسه. هاست كه يك مبحث معموالً سؤالي را دربرنداشت قوت در مقايسه با بعضي سال

 .است گيرتر نيز شده ها ارتقا پيدا كرده و زمان كه سطح سؤال تعداد سؤاالت داشتيم هم اين

هاي بحث مقاطع مخروطي است كه تنها يك سؤال،  خورد، تعداد كم سؤال ان ابتدا به چشم مييكي از مطالبي كه شايد در هم        

هاي قبل و حجم آن در كتاب درسي  هاي اين بحث در سال با توجه به تعداد سؤال. است آن هم از بحث مكان هندسي مطرح شده

سؤال از مباحث  1يا  3جاي طرح  د بهتر بود بههاي كتاب درسي در رسم چهار شكل اصلي مقاطع مخروطي، شاي و تأكيد تمرين

شده از بحث خط و  چنين هر دو سؤال مطرح هم. يافت ماتريس الاقل يك سؤال ديگر به بحث مقاطع مخروطي اختصاص مي

 .گيرتر طرح شده است هاي قبل، هم معمول نبوده و هم وقت هاي سال صفحه در مقايسه با سؤال

كنيد تا اين آزمون مهم، هرچه بهتر برگزار شود  ا عزيزان كه در سازمان سنجش تالش ميدر پايان از زحمات شم        

 .گزارم سپاس

  
  

 گروه آزمايشي علوم رياضي

  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

آموز را به اجزاي اين دو شكل و  كره كامالً جديد است و تسلط دانش مفهومِ قرارگرفتن يك منشور قائم يا مكعب، داخل يك نيم 721

 .طلبد شدن مي مفهومِ محاط

ي  هشد، ولي سابق بار بود كه در كنكور سراسري مطرح مي استفاده از روش استدالل استقرايي و اشكال خودمتشابه براي اولين 721

 .گردد هاي قبل برمي طرح آن در امتحانات نهايي به سال

آموزاني  ي دانش هاي قبل در دانشگاه سراسري معمول نبوده و حل آن فقط از عهده طرح پرسش از طول عمود مشترك در سال 731

 .آيد اند، برمي ي عميق كرده هاي آن را مطالعه هاي كتاب درسي و راهنمايي كه تمام تمرين

 .كرديم، نياز به وقت زيادي دارد چه از روشي غير از آن حل مي هاي نظام قديم مطرح بود ولي چنان مفهوم دسته صفحه در كتاب 731

هاي مهم كتاب درسي است كه طرح سؤال از آن  مفهوم مكان هندسي و تعريف ديگري براي اشكال بيضي و هذلولي از تمرين 731

 .است و مورد توجه طراحان قرار گرفته و براي اولين بار از آن سؤال مطرح شدهبسيار حائز اهميت است 

 .تر در كنكور سراسري مطرح شده بود هاي سه صفحه از مباحثي است كه كم مشترك بررسي وضعيت فصل 711
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 گير هاي دشوار يا وقت پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

گير و  ي اجزاي منشور به كمك شكل كمي وقت چنين محاسبه رسم شكل و مفهومِ قرار گرفتن يك منشور قائم در كره و هم 721

 .رسد نظر مي مشكل به

 .رسد نظر مي فهم اين مطلب كه بايد از استدالل استقرايي در حل اين مسئله استفاده شود، كمي دشوار به 721

 .شده نياز دارد ي تصوير خطِ داده باشد چون دوبار به محاسبه گير مي اين تست صرفاً وقت 737

 .بر است خواهد و هم زمان محاسبه و راه حل مسائل طول عمود مشترك، هم دقت عمل بسيار زياد مي 731

وش دسته صفحه حل شود بسيار ساده است اما چه از ر چنان. شده در كتاب نظام قديم است مفهوم دسته صفحه از مطالب مطرح 731

ي  ي بردارهاي فصل مشترك و نوشتن معادله چون روش حل آن در كتاب درسي نظام جديد وجود ندارد بايد از مفهوم محاسبه

 .باشد صفحه با داشتن يك نقطه و يك خط استفاده كرد كه نياز به زمان زيادي مي

ي بردارهاي هادي ايجاد شده انجام شود، دقت و وقت  چه از روش مقايسه هاي چند صفحه چنان مشترك بررسي وضعيت فصل 711

 .طلبد استفاده كنيم تسلط و دقت كامل مي« گذاري هاي حذفي و جاي روش»چه از روش حل دستگاه  طلبد و چنان زياد مي

ي غيرواقع بر يك استقامت و به يك فاصله باشند، شايد براي اغلب  سه نقطهكه از   بررسي تعداد صفحات گذرنده از خط 732

 .آموزان مفهومي دشوار باشد  دانش

 .خواهد صرفاً دقت و زمان زياد مي 731

 .خواهد دقت و زمان زياد مي 731

  
  
 «.دارم را تشكر كمال كردند، ياريم مطالب اين نوشتن در كه خطيبي شريف رضا آقاي جناب عزيزم، برادر از»

 

 با آرزوي پيروزي و سربلندي ايران عزيزمان 

  

 خطيبي مهندس عليرضا شريف

 


