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 پرتكرار: وهاي ساده  تست
 شود. مي محاسبه است. اين تست ساده ارزيابي ي فيثاغورس قابل است و با رابطه IIاز مطالب پرتكرار و با اهميت كتاب هندسه ترين وتر  كوتاه -111
 ت كاربردي است. مساح يها در بسياري از تست 2به  1هاي مثلث به نسبت  ميانه همرسيي  نكته -112
ي رياضي و تجربي يك سؤال ثابت دارد. با پيداكردن دو مثلث متشابه و نسبت تشـابه بـه    هايي است كه هر سال در رشته يكي از بحث ،تشابه -113

 را محاسبه كرد. توان مقادير مجهول  ها مي آن
سـاز بسـيار مفيـد     ي نـيم  ساز پرداخته كه در حل اين تست نوشتن رابطـه  ي نيم نوشتن رابطهبه  IIهاي كتاب درسي هندسه  يكي از تمرين -115

 است. 
هاي پرتكرار كنكور در هندسه فضايي خط عمود بر صفحه و خطوط متقاطع با صفحه است و تعداد صـفحاتي اسـت كـه شـامل ايـن       از تست -117

  شمار صفحه داريم. شوند كه در حالت عمودبودن بي خطوط مي

ي نقطه از صفحه با دو فرمول  فاصله -149
n.AA

d
n

′
=



يا  
ax by cz d

d
a b c

+ + +
=

+ +
1 1 1

2 2 2
ي نقطـه از صـفحه    محاسبه اسـت. البتـه فاصـله    قابل 

 باشيم.  است و بعيد نيست امسال سؤال داشته چندين سال است كه در كنكور موردسؤال قرارنگرفته
اسـت و بـا فرمـول سـاده:      ايه روي ماتريس معكوس از مطالب مهم و پرتكرار در تمام ساليان كنكور سراسري بـوده ي يك يا چند در محاسبه -151
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 :و با تكرارهاي متوسط  تست
 شود. مي  ي محدود بين دو وتر محاسبهها است و از روابط كمان 80ي  ي رياضي در دهه هاي قديمي رشته اين تست از تست -114
در مبحث دايره و كنكورهاي سراسري است كه دانسـتن   شوندهمفهوم خط مماس و عمودبودن شعاع هر دايره بر خط مماس از مطالب تكرار -135

 ي نقطه از خط، ضروري است.  فرمول فاصله
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 را نيز محاسبه كنيم.  ′cجا برداري كه  را محاسبه كرده و از آن c′ل سراسري است كه الزم است بردار اين سؤال همانند تست دو سال قب -148
 

 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش
ــديل   -116 ــط تب ــؤال در رواب ــن س ــرح   اي ــانس مط ــمت متج ــا در قس ــده ه ــه  ش ــتن رابط ــت. نوش OAي  اس KOA′ ــه  = ــتن رابط ي  و دانس

T(x , y) (kx , ky)=  .در حل اين تست بسيار مفيد است 
شده بردار نرمال صـفحه   ي صفحه، داشتن نقطه و يك بردار نرمال الزم است. با ضرب خارجي، هادي خط و بردار داده براي نوشتن هر معادله -134

 .تست دانستن مفهوم ضرب خارجي و ساختن بردار نرمال صفحه را الزم داردشود. اين  مي حاصل
هاي آن گريزانند؛  پژوهان از حل تست ترين بحث در كل فصل سوم كتاب هندسه تحليلي است كه غالب دانش دوران متقاطع مخروطي سخت -136

ردسـازي  حل تستي و كوتاه دارد. در ايـن تسـت نيـز بايـد استاندا     راههاي ديگر آن  بر است و بحث كه فقط قسمت استانداردسازي آن زمان درصورتي
 بر است. كرديم كه زمان مي

4×دترمينان  -137 هايي كه كنكور نظام جديد برگزارشده، موردسؤال نبوده. البته كتاب هندسه تحليلي نيز در اين مورد سؤالي نـدارد.   در سال 4
مثلثـي تبـديل كنـيم، سـاده و از روش بسـط بـه        ها را به شكل خاص باالمثلثي يا پايين هاي دترمينان اين نوع دترمينان ويژگي اگر بتوانيم به كمك

 رسيم ولي دانستن اين راه، خود دشوار است. جواب مي
خ داد. سطح اين سؤال كه حدوداً سه بار ها را پاس توان اين دست سؤال كردن و دانستن تيپ معادله هذلولي افقي و قائم مي با روش مربع كامل -150

 است. هاي سراسري ده سال اخير تكرارشده در آزمون
است. اين تست چون احتياج بـه تسـلط بـر آنـاليز تركيبـي (جايگشـت        بار است كه در كنكورهاي سنجش تعداد گراف سؤال شده براي اولين -152
 است. ي اين سؤال در كنكورهاي سراسري نيز نيامده نهشود. نمو مي اي) و گراف دارد، بسيار سخت ارزيابي دايره
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 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش
كردن آن در سر جلسه نيـز منطقـي نيسـت. پـس بايـد بـا        موجود نيست و اثبات IIو  Iهاي هندسه  ي مربوط به اين سؤال در كتاب رابطه -110

جانب طراح اين سؤال هدف طرح تست نداشته، بلكه  دانستيم كه حاصل، توان دوم قطر است. به نظر اين هاي دبيرستان مي تر از كتاب اطالعات اضافه
ي كتـاب درسـي بـوده و بسـيار دشـوار       تر از كتاب درسي بوده است. اين تست خـارج از برنامـه   پژوه از نظر اطالعات اضافه هدف وي آزمايش دانش

 شود. مي ارزيابي
 خطيبي مهندس عليرضا شريف

 
 


