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   داخل کشور1394 سراسري ي پایه و تحلیلی هندسهبندي سؤاالت  بودجه
  

  )5ي دو  و هندسه 3ي یک  هندسه(  سؤال8: ي پایه هندسه -  
  )2 و ماتریس و دستگاه معادالت 3، مقاطع مخروطی 2، خط و صفحه 1بردار (  سؤال8: ي تحلیلی هندسه -  

  

  :و حال نقد آزمون
  

  ي پایه هندسه
  

و تـر بودنـد     اول آن بـسیار سـخت  سـؤال ویژه کـه دو   ي پایه بودند؛ به ت هندسهسؤاالترین قسمت،  ن، سخت در این آزمو    
 سـؤال  ولـی چنانچـه شـکل ایـن دو     ،توانستند از هـم تمییـز دهنـد    نمیي زمانی موردنظر   محدودهدرآموز قوي و ضعیف را       دانش
 4 و 2هـاي   ت همانند کنکورهاي قبلی نبودند، زیرا از فـصل      سؤاالیع  ضمناً توز . داشت تري الزم می    شاید کمی زمان کم    ،شد می داده

. بـود  مـستقیم آمـده  سـؤال غیر  2 مستقیم و سؤال، دو دو ي  نشده و در عوض از فصل دایره در هندسه         ی مطرح سؤال ،یک ي  هندسه
  .است اي از آن در کتاب درسی نیامده  تبدیل نیز خارج از کتاب درسی بود و هیچ نمونهسؤال

ت از تمرینـات کتـاب   سـؤاال ي اغلـب    این است که ایـده ،کند تر جلب توجه می    ت هندسه پایه بیش   سؤاالضوعی که در    مو  
  .گیر بودند دلیل وقت همین و به) ي اقلیدسی چنین است هرچند ماهیت هندسه(اند  درسی سرچشمه نگرفته

ي پایـه تفـاوت مـاهوي     ي هندسـه  یژه در زمینـه  کنکور سراسري به ونسبت به در امتحانات نهایی ها  نوع پرسش متأسفانه  
آموزان با نگـاهی   بنابراین اغلب دانش! تر از سؤاالت تشریحی امتحان نهایی هستند     سؤاالت کنکور بسیار دشوارتر و پیچیده     دارند و   

رونـد    هندسه میآموز قوي و متوسط رو به قوي که سراغ مسایل      گذرند و این براي دانش     میي کنکور     دفترچهگذرا از این قسمت     
ي منفی بگیرند که این  دهند نتیجه آموزان نخبه از توجهی که هندسه نشان می شود که این گروه از دانش زا است و باعث می    مشکل

  .هاي آینده در رفع آن تالش شود خورد و امیدواریم که در سال می چشم هاي گذشته به کاستی در کنکور امسال بیش از سال
 
  

  ي تحلیلی هندسه
  

  .هاي کتاب درسی بودند ي تحلیلی نسبتاً ساده و اغلب از ایده ت هندسهسؤاال  
  
  
  
  
  

   مهندس حسين هاشمي طاهري
  


