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 نگاه كلّي:

آموز ضعيف و متوسط  هاي مطرح شده در اين آزمون همگي استاندارد و با مفهوم مشابه در كنكورهاي ساليان قبل طرح شده است. دانش تست
 آمد. ميدست  درصد بايد به 50آموز قوي حداقل  درصد و دانش 30حداقل 

 

 ها: پرسشبررسي 

 ـ (سطح متوسط)125
هاي قبل آمده بوده  كرد. مشابه اين سؤال در سال لتوان به سادگي ح الزاويه مي با رسم نيمساز داخلي و خارجي و نوشتن روابط زوايا در مثلث قائم

 است.
 ـ (سطح متوسط)126

Pنصف مثلث  OPMتوان دريافت كه مساحت مثلث  مي ها مساحتبا نوشتن روابط بين  MC
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Aمساحت مثلث   BC
∆

است. مشابه اين سؤال  

 هاي اخير زياد مطرح شده است. در كنكورهاي سال
 ـ (سطح متوسط)127

مشابه اين سؤال در كنكورهاي قديم زياد  .يدا كردساخته شده پ 2درجه  ي توان مجهول را در معادله تالس براي دو خط موازي مي ي با نوشتن قضيه
 مطرح شده است.

 ـ (سطح دشوار)128
 بايد بدانيم كه بزرگترين مكعب مستطيل محاط در يك كره همان مكعب مربع است و قطر كره با قطر مكعب برابر است.

R a=2 3  
 ـ (سطح متوسط)129

هاي ساخته شده در  بين دو وتر و روابط طولي بين قطعه ي زاويه ي محاسبه .داخل دايره هميشه مورد سؤال بوده است مفهوم وترهاي متقاطع
 اند. هاي كنكور آمده بسياري از سؤال

 ـ (سطح دشوار)130

b) ي توان رابطه با نوشتن مساحت يك مثلث با دو روش مي c)d
bc
 رسد. بسيار نو به نظر مي ،ت با اين مفاهيمرا پيدا كرد. طرح اين تس +

 ـ (سطح متوسط)131
هاي  توان به راحتي پاسخ داد. مشابه اين مفهوم در خيلي از سوال طولي مماس  قطعات ساخته شده قاطع وارد بر دايره مي ي با نوشتن رابطه

 هاي قبل تكرار شده است. سال
 ـ (سطح متوسط)132

 نميشه ثابت است فقط كافي بود طريقه محاسبه بازتاب يا قرينه يك نقطه نسبت به نقطه ديگر را بدانيم. مشابه ايدر بازتاب نسبت به نقطه شيب ه
 هاي قبل بوده است. سؤال هم در سال

 ـ (سطح متوسط)133
 و در مورد هر تعميم دهيم. مفقط كافي است مفهوم خطوط متنافر را بشناسي
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