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 به نام خدا
 :)ي رياضي رشته(پايه  ي هندسه

ها در  كسينوس ي نوشتن قضيه .شكل ممكن است سخت به نظر برسد دليل نداشتن و به دشوار) البته خيلي هم دشوار نيست نسبت به (سطح -127
 كاربردي است. ،ها معلوم است بين آن ي هايي كه دو ضلع مجاور و زاويه ضلع مثلث ي بهسمحا

 
 

aاالضالع مجموع فواصلش تا سه ضلع برابر ارتفاع  دانيم هر نقطه داخل مثلث متساوي طح دشوار) مي(س-128 
 
 

3
2

در حـل ايـن    .مثلـث اسـت   

راسـري  هـاي س  اين تست دقيقاً يكي از تست .داديم تست كه البته رسم شكل آن نيز كمي دشوار است بايد مجموع فواصل را مساوي ارتفاع قرار مي
 داخل است. 92سال 

Sr(سطح متوسط) شعاع دايره محاطي هر مثلث از فرمول -129
P

 به راحتي قابل محاسبه است. =

S) ، مساحت مثلث :P: نصف محيط( 
ها ، با توان دوم نسبت تشابه برابـر  دانيم نسبت مساحت اند مي (سطح ساده) دو مثلث در اين شكل وجود دارند كه به دليل برابري زوايا متشابه -130

 توانيم به پاسخ برسيم. ها مي از روي نسبت تشابه xاست و از اين جا به راحتي پس از محاسبه 

abcR(سطح متوسط) شعاع دايره محيطي از فرمول  -131
S

= 4)abc ، ضريب اضالع :S (فرمـول  به سادگي قابل محاسبه است كه البته اين : مساحت

Srت و دانستن آن به همراه شعاع دايره محاطي هر مثلث يسدر كتاب درسي نظام جديد موجود ن
P

خالي از لطـف نيسـت. طـراح ايـن آزمـون       =

 هاي محاطي و محيط مثلث داشته!!! زيادي به دايره ي عالقه
دور هـاي   هاي محاطي و محيطي مثلث ارتباط دارد و سؤال كنكور سراسري سـال  مستقيم با خواص دايرهطور به نيز  پرسش(سطح دشوار) اين -132
 كه ديگر در كنكورهاي جديد مطرح نيست. است
نيز  پرسشاين  .رسيم به جواب مي ،مكمل هاي اويهضلعي محاطي ارتباط دارد و با نوشتن دو تساوي ز 4باز هم به خواص  پرسش(دشوار) اين -133

 )است 180در هر چهار ضلعي محاطي مجموع زواياي مقابل (آمده بود.  داخل كشور 92در كنكور 
را برخالف سه  پرسشكنم اين  يكي از مطالب بسيار مهم و پر تكرار در هندسه سال سوم است و توصيه مي ،(متوسط) طول پاره خط مماس -134

 كنيد. و تجزيه و تحليل ت حلّكتاب درسي نبوده با دقّ ي در حيطهقبلي كه خيلي  پرسش

   AT AB AC= ×2 

 
 هندسه تحليلي:

 
مختصـات سـه رأس    ،در بيشـتر مـوارد   .هاي پرتكرار كنكور سراسري اسـت  پرسشاالضالع و مساحت مثلث از  (سطح ساده) مساحت متوازي -135

C,B,A ــي ــاي    را م ــد برداره ــان باي ــا خودم ــد و م ACدهن AB,→ →  ــيم ــكيل ده ــن   ؛را تش ــي در اي ــش،ول ــردار   پرس ــود ب خ

b a,→ → پس فقط   ،اند داده شدهa b→×→1
 كافيست تا مساحت مثلث ساخته شود.2
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N .شود ساخته مي c,b,a(سطح ساده) حجم متوازي السطوح از ضرب سه بردار  -136 a.(b c)=  پرسـش باز اين مطلـب نيـز بارهـا     ×
مطـرح شـده   سنجش قبلي نيز آزمون هم صفحه باشند يعني ضرب مختلط آنها صفر است كه در  c,b,aدقت كنيد اگر سه بردار است. كنكور بوده 

 بود.
ي بردارهاي خط و بردار نرمال صفحه يكي هستند. با داشتن بردار نرمال و يك نقطه به راحت ،اي عمود باشد خطي به صفحه (سطح ساده) اگر-137

 مي توان معادله صفحه را نوشت.
مماس بر شـعاع دايـره عمـود     ي چون خط مماس در نقطه ،(سطح ساده) مفهوم خط مماس بر دايره و شعاع دايره بسيار تكراري و مهم است-138

شعاع را  ،نظير همين تست شيپرس در چنانچهو  ؛طول شعاع را محاسبه كنيم ،نقطه از خط ي توانيم با نوشتن فرمول فاصله است و از اين مفهوم مي
 را محاسبه كنيم. mتوانيم مقدار  مي ،به همراه مركز داشته باشيم

  
 
 
 
 
 

 (سطح ساده)-139
ــه  AXاز معادل B=  ــي ــي م ــه راحت ــاتريس  ب ــوان م ــرد Xت ــبه ك ــپ  ؛را محاس ــيم  طــرف دورا در  Aوارون  ،كافيســت از طــرف چ ضــرب كن


I

A A X A B− −=1 ــس:  1 xتوان به راحتي  بنابراين ميپـــــ y+ .را حساب كرد 

 
 (سطح دشوار)-140

كتاب درسي  هاي رينفته از تمركه برگ پرسشي اين لو ؛آن مشكل دارند هاي ئلهپژوهان با حل مس هايي است كه دانش مكان هندسي معموالً از بحث
داده شـده   اش را تا نقطه و خـطّ  را روي مكان هندسي اختيار كنيم و فاصله P(x,y)اي مانند  كافيست نقطه فقط ؛حل است به راحتي مقابلِ ،است

 آيد براي كنكور امسال نيز استفاده شود. آمده و به نظر مي 93بار در كنكور خارج كشور  فقط يك پرسشاين  .بنويسيم
 

ي  كافيسـت معادلـه   .بـوده همـين تسـت اسـت     پرسـش تجربي مـورد   ي تهكتاب درسي كه معموالً در رش هاي ينر(سطح متوسط) يكي از تم-141

x y ax by c+ + + + =2 2 و از آنجـا شـعاع دايـره را      c,b,aسه مجهول -از روش سه معادله .را نوشته و سه نقطه را در آن صدق دهيم 0
 محاسبه كنيم.

 
 tاي مسـتقل از   شـد و بايـد معادلـه    به شكل مثلثاتي مطـرح مـي  (كنكورهاي نظام قديم) آن هم  وردهاي  در سال پرسش(سطح دشوار) اين  -142

 قطع مخروطي را تشخيص دهيم.مبسازيم و از آنجا نوع 

TAA (سطح متوسط) دترمينان ماتريس -143

n n
↓
×

كتاب از آن چند سـؤال مطـرح شـده     هاي ينركنكور امسال است و در تم دسيح هاي بلاز مط  

T TAA A A A= =  همواره متقارن هستند. ATA و AATهمچنين دانستن اين مطلب نيز اهميت دارد كه ماتريس  2

 خطيبي مهندس عليرضا شريف


