
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

)استدالل در هندسه(از فصل اول 
يك به طور ميانگين در هر سال 

  .شود تست در كنكور طرح مي
با در نظر گرفتن آزمون انتهاي 

تست از  181ن فصل در ايفصل، 
ايم، يعني براي  اين مبحث آورده

 180هر تست كنكور در حدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .ستمبه اين قسمت مسلط ني: قرمز
اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي  قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرين، پيشرفت خواهيد 

هاي سبز يا آبي را  سپس خانه. كرد
  .رنگ كنيد

تعداد سؤاالت فصل
151 

سراسريتعداد سؤاالت 
64 

هاساير آزمونتعداد سؤاالت 
87 

به گام درخت دانش، گام  كنيد  با  ارزيابي  را  خود    .پيشرفت 

 استدالل در هندسه

  هاي استداللروش

االضالع الساقين و متساوي متساوي ها هاي مربوط به مثلثقضيه

  هاي هندسينامساوي

 مكان هندسي

 هاي هندسيترسيم

  همرسي اجزاي فرعي مثلث

  دالل در هندسهاست: 1صل ف

  هاي محدب هاي مربوط به چندضلعيقضيه

  االضالع هاي مربوط به متوازيقضيه

  ي نيمسازهاقضيه

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    



 
  
  

به طور)دايره( دوماز فصل 
تست در  دوميانگين در هر سال 

  .شود كنكور طرح مي
با در نظر گرفتن آزمون انتهاي 

ست از ت 194 در اين فصلفصل، 
ايم، يعني براي  اين مبحث آورده

هر تست كنكور در حدود تست 
  .تمرين خواهيد كرد  را 100

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي  قرمز بود، در نوبت
مطالعه و تمرين، پيشرفت خواهيد 

هاي سبز يا آبي را  سپس خانه. كرد
  .رنگ كنيد

تعداد سؤاالت فصل
164 

سراسريتعداد سؤاالت 
75 

هاساير آزمونتعداد سؤاالت 
89 

به گام درخت دانش، گام  كنيدپيش  با  ارزيابي  را  خود    .رفت 

 دايره

  مقدمات

  هاي محيطيچند ضلعي

  هاي محاطيچندضلعي

  روابط طولي در دايره

  هاي هندسي مربوط به اين فصل كان هندسي و ترسيمم

  وضع دو دايره نسبت به هم

  هاي مشترك دو دايرهمماس

  دايره: 2صل ف

  زاويه در دايره

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    

 قرمز                                   سبز                                    آبي    




