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هدف ما:
با هم تو این دوره آموزشی؛ مرور می کنیم ،با
سواالت سخت رو به رو می شیم ،استراتژی حل
سوال رو تمرین می کنیم و مهم تر از همه یاد
میگیریم چطور سریعتر تست بزنیم!

بخش ششم:

مثلثات ،اعداد مختلط

مقدمه:

بچه ها درس مثلثات می تونه به اندازه کافی برای شما دردسرزا باشه و تنها راه رفع این مشکل این هست
که شما تا می تونید رو سواالتش کار کنید .اگه شاگرد سالیانه من بوده باشید حتما خاطرتون هست که تاکید
کردم کتاب خودم به عالوه کتاب بانک تست می تونه واقعا کفایت کنه!
اما؛ فقط باید این رو بدونید همون دو قلم هم تسلط پیدا کردن روش زمانبر هست.
پیشنهادات من رو گوش بدید:
اگر دو مرجع آموزشی یعنی آموزش استاد +کتاب بانک تست سالیانه که گفتم رو تموم نکردید ،حتما
پیشنهاد می کنم فقط رو همونا تمرکز کنید و اضافه کاری کردن رو توش بیخیال بشید! اما اگر این مراجع رو
تموم کردید بهتون پیشنهاد می کنم یک بار دیگه کل مثلثات رو مرور کنید مخصوصا روابط مثلثاتی (یادتون
باشه اینجا کنکور ایران نیست که بشه این روابط رو پیچوند) و بعد برید سراغ تست زنی های دنمه طور و
سواالت دانشگاه ها! همین کافیه.
و در نهایت جواب این سوال که اعداد مختلط رو چه کنیم؟
خیلی از شما عزیزانم با این فصل مشکل دارید ،البته که شاگردان طول سال من می دونن هر مدل سوالی
که ممکن بوده بیاد رو باهم کار کردیم؛ اگه شاگرد خودم بودی کافیه کتاب منو مرور کنی و بعد بری سراغ کتاب
آلفا ،همین کافیه میترکونی! اما اگه در طول سال باهم نبودیم بهت توصیه می کنم کتاب آلفا رو بیخیال بشی.
بچسب به یه بانک تست کامل تو این فصل مثل متروپل و تمومش کن (یکی در میون هم کفایت می کنه)،
بعدش برو سراغ سوالهای دانشگاه ها.
در هر دوتای این فصل ها بهتون توصیه می کنم تا می تونید کیفیت مطالعه اتون رو با خالصه نویسی
به کمک مایند مپ ها باال ببرید.

بخش اول :مثلثات
بریم سراغ مایند مپ این فصل؛
مثلثات در مثلث
دایره مثلثاتی
حفظی ها
روابط مثلثاتی

و حذف روابط

مثلثاتی
تخمین و اصول آن
Mind Map
مثلثات

ساده سازی ها

عددی
پیدا کردن محدوده (minو)max

بزرگتری گفتن ،کوچکتری گفتن
کاربرد اتحادها در مثلثات
تابع های مثلثاتی
تابع های معکوس مثلثاتی
معادالت مثلثاتی

کاربرد بسط  sinو  cosو  tanدر
شکل ها
Mind Map
مثلثات در هندسه

پارامتری

قضیه  sinها

قضیه  cosها

:1 ایستگاه
Dar acılı bir ABCúcgabihin iç açılarının ölçüleri derece türünden x, y ve z atraak üzere, x>y>z olduğu biliniyor.
Buna göre,
a  sin  x  y 
b  sin  x  z 
c  sin  y  z 

sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a <b<c
B) b<a<c
C) b<c<a
D) c<a<b
E) c<b<a

2021  قاضی آنتپ:2 ایستگاه
 3

M  Z , x   , 2 
 2

M

1  3sin x
2

M?

A) 2

B)1

C)0

D)  1

E)  2

:3 ایستگاه

olmak üzere,
2
1  tan x sin x  cos x

2
cot x
sin x
olduğuna göre, sin x değeri kaçtır?
0x

A)

1
3

B)

3
5

C)

2
2

D)

3
2

E)

5
3

2021  مارمارا:4 ایستگاه
3sin x  4cos x  6

denkeminin (0, 2 ) aralığında kaç kökü vardır.

:5 ایستگاه
 
x   0, 
 2
4sin 2 x  5sin 2x  6cos 2 x  2
tan x  ?
A)

1
3

B)

1
4

C)

3
4

D)

1
5

E)

2
5

بخش دوم :اعداد مختلط
بریم سراغ مایند مپ این فصل؛

تعاریف و نحوه های نمایش
یک عدد مختلط
نمایش عدد مختلط در فرم
کارتزین

Mind Map
اعداد مختلط

موجودیتی به نام  iو ویژگیهای

ویژگی های اعداد مختلط در فرم
کارتزین

تساوی دو عدد مختلط
فاصله ی بین دو عدد مختلط

اون
نمایش اعداد مختلط در فرم قطبی

توان رسانی
مکان های هندسی در صفحه
اعداد مختلط

تبدیل فرم کارتزینی به فرم قطبی
ویژگی های اعداد مختلط در فرم
قطبی

:6 ایستگاه

2021  ساکاریا:7 ایستگاه
olmak üzere
karmaşık sayısının kutupsal gösterimi hangisidir?
What is the polar form of the complex number z=3i. where
?

:8 ایستگاه
z karmaşık sayısının eşleniği

olmak üzere,

eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının toplam kaçtır?

2021  آتاتورک:9 ایستگاه

Z karmaşık sayının alabileceği değerler çarpımı kaçtır = ?

2021  استانبول:10 ایستگاه
a  R , i  1,

 2  i  a  i    a  i  2  i 
a ?
A) 2

B)1

C) 0

D)  1

E)  2

:1 آزمون سطح
:1 سوال
Karmaşık sayılar kümesinde

işleminin sonucu kaçtır?

2021  اینونو:2 سوال

2021  جراح پاشا:3 سوال

2021  استانبول:4 سوال

:5 سوال

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

سوال  :6قاضی آنتپ 2021

سوال  :7آتاتورک 2021

سوال  :8آزمون دوم هاران 2021

سوال  :9ساکاریا 2021

سوال  :10آتاتورک 2020
ABCD kare

:2 آزمون سطح
:1 سوال

2021  آتاتورک:2 سوال
i sanal birim olmak üzere.

olmak üzere,
ifadesinin degeri kaçtır?

2021  آزمون دوم هاران:3 سوال
Kögeleri
ve
olan cikdörtgenin alan kaçtır?
What is the area of the rectangle with vertices
ve

?

2021  جراح پاشا:4 سوال

2021  استانبول:5 سوال

2021  اینونو:6 سوال

2021  مارمارا:7 سوال

denkleminin alabileceği maksimum değer için x in minimum değeri kaçtır.

2021  ماییس19 :8 سوال

2021  ماییس19 :9 سوال

:10 سوال
ABCD kare (square)

:3 آزمون سطح
:1 سوال
olmak üzere.
eşitliği veriliyor. Buna göre ,

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

:2 سوال
z bir karmaşık sayı ve
olduğuna göre,

kaçtır?

2021  آزمون دوم هاران:3 سوال

:4 سوال

:5 سوال

سوال  :6ساکاریا 2021

سوال  :7اینونو 2021

سوال  :8جراح پاشا 2021

سوال  :9آزمون دوم هاران 2021

سوال  :10آزمون دوم هاران 2021

