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 1396تعاوني سنجش  3آزمون آزمايشي جامع  هندسه تحليلي هاي  نقد و تحليل پرسش
 

 كلّي:نگاه 

 95هاي كنكور سراسري  تر از سؤال بندي آن كامالً استاندارد بود فقط به نظر بنده سطح سؤاالت پايين در كل تعداد سؤاالت هندسه تحليلي و بودجه
 .بود 93و  94و 

 درصد امتياز آوردند.  80تا  75آموزان قوي بايد حداقل  درصد امتياز و دانش 60تا  40آموز متوسط و ضعيف بايد حداقل  در مجموع دانش
 

 :ها پرسشبررسي 

  »آسان«ـ سطح 134

aصفر شده پس  bبر  aچون تصوير 


bو  


ي سؤال بوده و تقريباً جديد در كنكور، سپس از فرمول  بر هم عمودند و اين تنها نكته 
a b a b sin× = a نويسم. بقيه راه حل را مي 

 »آسان«ـ سطح 135

 .همحورهاي مختصات و مفهوم ضرب داخلي و خارجي قابل حل است. اين سؤال و مشابه آن بسيار پرتكرار بود هبا توجه به مفهوم بردارهاي يك

 »دشوار«ـ سطح 136

ل اخير حداقل دوبار در كنكور سراسري مطرح شده است، البته فرمول دسته صفحه كه به مفهوم دسته صفحه از مفاهيمي است كه در اين چند سا
Pشكل  kP+ =1 2  دهيم. ها راحت پاسخ مي به طور مستقيم در كتاب درسي مطرح نشده ولي با يادگرفتن آن به اين تيپ سؤال ،است 0

 »آسان«ـ سطح 137

x ي لي تكراري است كافي است معادلهاين سؤال مخصوصاً در گروه تجربي خي y ax by c+ + + =2 2 را نوشته و سه نقطه را در آن قرار دهيم و  0
 دستگاه سه معادله سه مجهول را حل كنيم. 

 »آسان«ـ سطح 138

xfاز روش مربع كامل يا مشتق به شكل  است پس كافي، هاي هذلولي مركز آن است تالقي مجانب محلّ ′ yfو  0= ′  مركز هذلولي را پيدا كرد. 0=

 »آسان«ـ سطح 139

Aپذيري ماتريس:  فقط با داشتن شرط وارون  بسيار پرتكرار بود. 80كنيم. اين سؤال نيز در دهه  را محاسبه مي aدترمينان مقدار  و حلّ 0≠

 »آسان«ـ سطح 140

هاي اخير دقيقاً در كنكور تكرار شده است. دهيم. اين سؤال در سال ها به سادگي پاسخ مي فقط با داشتن شرط ضرب ماتريس

m n n p mpA B (AB)× ×× = 

 »متوسط«ـ سطح 141 

توانيم دترمينان را  ثي مياين تست اگر عمليات سطري و ستوني دترمينان را بدانيم با تبديل دترمينان به شكل يك دترمينان باال مثل در حلّ
 گير نبود. كرديم زياد وقت محاسبه كنيم البته اگر از روش بسط نيز اين دترمينان را حل مي
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