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 نام خدابه

 كلّي: نگاه

هاي كنكور طرح شده بود هاي استاندارد كنكور سراسري داشت. ولي هندسه پايه در حد دشوارتري از سوالدرس هندسه تحليلي بسيار خوب و سوال

 ها ظاهر شده بودند.البته مفاهيم جديد هم در اين تست

 

الزاويه بدانيم را در مثلث قائم sin15پژوهان را به چالش بكشد چنانچه مقدار متوسط، فقط رسم شكل اين سوال ممكن است بعضي از دانش ـ626

 شود.هاي قبل نبوده است و سوالي جديد محسوب ميتوانستيم پاسخ دهيم، مشابه اين سوال در سالبه راحتي مي

توانيم به سادگي پاسخ دهيم باز رسم شكل در اين سوال اهميت زيادي دارد اين الساقين ميهاي مثلث متساويبا استفاده از ويژگيمتوسط،  ـ621

 سوال البته مشابه داشته است.

 .بل آمده بوده استتوانيم پاسخ داد مفهوم اين سوال در كنكورهاي سنوات قهاي ذوزنقه و مساحت مثلث ميمتوسط، با نوشتن فرمول مساحت ـ621

شود البته مفهوم مثلث رسم شده متوسط، نوشتن روابط طولي در مربع كمك بسيار زيادي در حل اين سوال دارد و سوالي تكراري محسوب مي ـ623

 در مكعب جديد بوده است.

توان به اين سوال پاسخ داد، مفهوم اين سوال در كنكورهاي قبل كم مي است k3دشوار، با نوشتن نسبت تشابه در انجام فرايند نسبت تشابه  ـ691

 شود.استفاده شده و سوالي جديد محسوب مي

 هاي قبل دارد.متوسط، نوشتن رابطه قضيه اول در حل اين سوال كاربردي است و اين سوال مشابه در كنكورهاي سال ـ692

هاي قبل است رسم شكل بسيار اهميت دارد و نوشتن روابط طولي وترهاي متقاطع كنكورهاي سالدشوار، اين سوال تقريباً سوالي تكراري در  ـ699

 بسيار مهم است.

سوال  توان پاسخ داد. اينشوند ميساده، با مفهوم تصور يك نقطه و اينكه از ضرب ماتريس تبديل در نقاط قديم، نقاط تصوير جديد حاصل مي ـ691

 نيز در هندسه تحليلي بسيار زياد آمده است.

 هاي كنكورن سوال نيز دقيقاً تكرار سوالهاي نقاط فضا از يك نقطه و يك صفحه در حل اين سوال كاربردي است. ايدشوار، مفهوم فاصله ـ691

 هاي قبل است.سال
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