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 تواند دوباره تكرار شود. است و می 92دشوار: تست مهمی است و مشابه كنكور سراسری خارج  -127

ی ی مسووا ت مث ا از راب همشووابه داشووكه اسووت. بامد از م اسوونه 80ی دشوووار و نو : سرسووشووی نو اسووتد اكنكه در كنكورهای آزاد دهه -128
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 اسكفاده كنیم. 2

 ی جدمدی است كه م رح شده.هاست و امدهی كسینوسوار و ابككاری: امن سرسش تركیب مسا ت و قضیهدش -129

صل هر نق ه روی قاعدهدارای نككه-130 ساویای تكراری: مجموع فوا سیار مهم و ی مث ا مك ساق. امن نككه ب ست با ارتفاع وارد بر  ساقین برابر ا اك

 تكراری است.

 ای نظام قدممی دارد و به نظر من خارج ب ا ككاب درسی نظام جدمد است.ارد: امن سرسش امدهدشوار و غیر اسكاند -131

ی رماضی تا  اال مربوط به ككاب رماضی تجربی است و در رشكه سرسشگیر است و امن كمی وقت yو  xی : سیداكردن راب هگیرو وقت دشوار -132

 است.م رح نشده

ساده دارد. اكنكه تعداد  n: زاومه در و نو  مكوسط -133 ست. امن ق ض عی منكظم فرمول   سرسشید سرسشرها و فرمول زوامای خارجی نیز معروف ا

 نو است.

 زمر مفید است: هایكهشود. ذكر نكم سوب می نوی سرسش كنوناست و اآمده 70ی در دهه سرسش: امن و نو  دشوار -134

 اكمركزمن عمود است.خط( مماس مشكرك خارجی در دامره مماس درونی بر 1

 گیرمم.كمك می« به غیر از روش فیثاغورس»( از روابط طوكی در دامره 2

 است و بسیار ساده است. 89و  93مشابه تست كنكور  سرسش: امن ساده و تكراری مكوسط -135

باز هم ا كمال شده و م رح سرسشی هندسی بین ق عات قاطع بارها ی طول ق عه مماس واس همكوسط: از نككه -136

MT   از امن نككه را دارمم.  سرسشطرح  MA MB 2 
 

 

صف ه می -137 شوار: از مك نق ه و مك خط خارج آن تنها مك  ست كه د سالگذرد. امن م  نی ا سؤال بود؛در  . 80ی دههومژه به های قنل بارها 

سشدر امن  سم هایسژوه  اكتاق دانشخ ّ نبامد ذه سر صف ات ر صف همخك ف  سمشده را در نظر بگیرمد تا در كدام  اكت   dشده و خط ی ر

 شده وضعیت م  وب را دارد.خواسكه

ی ضرب خارجی است. امن ی ضرب خارجی دو بردار و مسا ت مث ا نصف اندازهاالضالع برابر است با اندازه: مسا ت مكوازیو تكراری ساده -138

 اند.تكرار شدهتست و مشابه آن بارها 

سه نق ه 1ی صف ه در چهار  اكت معروف : نوشكن معادكهو تكراری ساده -139 ( مك نق ه و خط خارج 4( دو خط موازی 3( دو خط مكقاطع 2( 

 های بسیار سرتكرار است.سرسشبوده و مكی از  سرسشاز آن بارها مورد

 ای دارد. ل بسیار سادهبسیار معروف و سرتكرار است و راه ی تجربی وضعیت دو دامره: در كنكور رشكهو تكراری ساده -140

ترمن و سرتكرارترمن سؤال است كه ی خط هادی معروفی مخكصات كانون و معادكههای مربوط به سهمی م اسنهسرسش: در و تكراری ساده -141

 شود.به سادگی  ل می

جا م اسنه دترمینان آن نیز آساند اكنكه عم یاتی بسیار ساده است و از آن Aرمس و ضرب آن در مات Aی ترانهاده در ماترمس ساده: م اسنه -142

)د Aی ماترمس اگر مرتنه )3 T(Aكردمم كه ی قدممی اسكفاده میاز نككه بودد 2 A )
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TAطور نیست و بامدشد وكی امنمی 0 A ود.م اسنه ش 

سؤال كنكور گیرد تكراری وكی وقتمكوسط -143 سنه 92: امن تست مشابه  ست. اكنكه م ا 2ی وارون ماترمسا ستد 3 سان ا سیار آ وكی در امن  ب

 گیر است.كردمم و كمی وقتبار وارون ماترمس  ساب می 2سؤال بامد 
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