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  نام حق به
  

متوسط و حتی ضعیف  آموزان اند و واقعاً جانب دانش   هاي هندسه تحلیلی بسیار منصفانه سؤال طراحی فرموده         پرسشطراح    
هـاي   است ولـی متأسـفانه طـراح سـؤال     موارد پرتکرار آن بوده هاي قبل و  هاي سال   ها شبیه پرسش   اند چون اغلب پرسش     را داشته 
بودنـد   کرده مطالعه اند و در کل بین افرادي که این مباحث را و سختی و آسانی پرسش را ننموده  زمان    پایه اصالً مراعات   ي  هندسه

آموزان دبیرستانی براي اهمیت  ي دانش ترین انگیزه ببریم که مهم نباید از یاد. و افرادي که مطالعه نکردند هیچ تفاوتی وجود ندارد        
 ي هندسـه  دانم طراحان محتـرم درس  بعید می .  آزمون سراسري است   درس، روش برخورد با آن درس در       ي یک   دادن و مطالعه  

 -آمـوزان ریاضـی   هندسه خواندن را در دانـش  ي هاي دشوار و دور از ذهنی، انگیزه       باشند که با طرح چنین پرسش      داشتهپایه، قصد 
 .هایی است شي ناگزیر طراحی چنین پرس واقع چنین اتفاقی نتیجهفیزیک کشور از میان ببرند اما در عمل و در

  

  )ریاضی (تحلیلیو  ي پایه هندسه
  
البته با توجـه بـه رسـم شـکل،      .توان این پرسش را پاسخ داد  کمک زوایاي اصلی محاطی و محیطی می      به   ):دشوار( ؛125 سؤال   -

 .ي را الزم داردتر زمان بیش
  

ایـن  . رسم شکل، کار آسانی نیست شود؛ البته می جه به روابط زوایا در دایره، حلاین پرسش نیز با تو !):دشوار و نو  ( ؛126 سؤال   -
  .رسد مینظر اخیر به محتویاتش پرسش جدیدي در چند سالپرسش با توجه به 

  

کار آسانی در زمـان یـک و    توان به حل این پرسش پرداخت که البته         به کمک روابط تالس و تشابه ، می        ):دشوار( ؛127 سؤال   -
  .بود قدیم آمده هاي کنکور نظام ه این تست نیز در سالمشاب. قه نیستنیم دقی

  

را پیدا کرد که البتـه مـشابه    ي این پرسش    توان رابطه   ي نامساوي مثلث می     ي لوال و قضیه     به کمک قضیه   ):دشوار( ؛128 سؤال   -
  .هاي قبل آمده است در کنکورهاي سراسري سالاین پرسش 

  

شده که این پرسش و پرسـش   ر است که در یک کنکور از مبحث دایره، چهار پرسش مطرح     براي اولین با   ):دشوار( ؛129 سؤال   -
  .داخلی و خارجی را نیاز دارد شده و روابط و نکات مماس مشترك ي نیز از مبحث دایره طرحبعد

  

 که البته زمـان  پرسش را حل کرد توان این به کمک روابط طولی در دایره و استفاده از زوایاي معروف می    ):دشوار( ؛130 سؤال   -
  .زیادي نیاز دارد

  

جهـت کـه   پرطرافـدار اسـت، از آن    هـایی اسـت کـه بـسیار     متأسفانه این فصل از فصل !):دشوار و غیراستاندارد  ( ؛131 سؤال   -
ي  این پرسش از مطالب کتاب نظام قدیم مطرح شده و اصالً در حیطه توان حل کرد ولی     سادگی می   هاي قبل را به     هاي سال   سشپر
  .نیست ی نظام جدیدب درسکتا

  

آن خط  از. مثلث را داریم BC این پرسش شبیه همان پرسش چند سال قبل است که خطی موازي ضلع  ):دشوار( ؛132 سؤال   -
  .پرسش نیز دقیقاً مانند همان پرسش است هاي مثلث به یک فاصله باشد و تکنیک پاسخ به این گذرد که از رأس حه میچند صف
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 M جا مختصات آناز. بنویسیم ردارها را به شکل گسترده درآوریم و برحسب مبدأ مختصات      کافیست ب  ):متوسط( ؛133 سؤال   -
  .را بیابیم

  

  .داد  آن پاسختوان به سادگی می این پرسش بسیار پرتکرار است و با دانستن فرمول آن به ):ساده( ؛134 سؤال -
  

  . البته چهار مدل معروف دارد سراسري است کههاي هاي بسیار پرتکرار آزمون این پرسش نیز از پرسش :)متوسط( ؛135 سؤال -
  

شـبیه ایـن پرسـش نیـز در     . کرد را حل برد و آن توان به منظور سؤال پی کل و نوشتن روابط میبا رسم ش  ):متوسط( ؛136 سؤال   -
  .است کنکورهاي قبلی آمده

  

ایـن  . پیـدا کـرد و نوشـت     راي سـهمی  توان معادلـه  با رسم شکل و پیدا کردن رأس و پارامتر سهمی می ):متوسط( ؛137 سؤال  -
  .کرار در کنکورهاستهاي بسیار مهم و پرت پرسش نیز از پرسش

  

btan با نوشتن فرمول): متوسط( ؛138 سؤال - a cα =
−

  .کردي دوران را پیدا  توان زاویه راحتی می به 
  

  .داد توان به این پرسش پاسخ ها می با دانستن روابط و قواعد ضرب ماتریس): ساده( ؛139 سؤال -
  

ي  عنصر یا چنـد درایـه   معروفترین پرسش و پرتکرارترین پرسش فصل پنجم کتاب درسی پیدا کردن یک       ): ساده( ؛140 سؤال   -
  .کردنظر را پیداي مورد درایه توان راحتی می در ماتریس معکوس است که با نوشتن فرمول آن بهخاص 

  
  
  
  

  خطيبي  مهندس عليرضا شريف
  

  خطيبي  مهندس رضا شريف
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  جربیتي  هندسه
  
  

بـر   داد کـه البتـه زمـان    توان ایـن پرسـش را پاسـخ     الساقین می   ساز در مثلث متساوي    ا نوشتن روابط نیم   ب): دشوار( ؛133 سؤال   - 
  .باشد می

  

  .داد توان به این پرسش پاسخ الساقین می لی و خارجی در مثلث متساويبا نوشتن روابط زوایاي داخ): متوسط( ؛133 سؤال - 
  

شده  ي ریاضی مطرح هاي قبل و از مبحث تشابه است که در رشته         هاي سال   ه به پرسش  ین پرسش شبی  ا): متوسط( ؛133 سؤال   - 
  .داد توان به آن پاسخ  تشابه میطو با نوشتن رواب

  

  .دهیم می هاي کره و استوانه به این پرسش پاسخ با رسم شکل و نوشتن روابط حجم): واردش( ؛133 سؤال - 
  
  
  
  

  خطيبي  مهندس عليرضا شريف
  

  خطيبي  مهندس رضا شريف


