
 

مال: اول  ل   یات و ا
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تركيبيات.1

 اصول شمارش

 نماد فاكتوريل

 ترتيب

 ها تركيب و تعداد زيرمجموعه

 هاي با تكرار جايگشت

 ي احتمال با استفاده از تعريف ههاي مهم و محاسب تعريف

 احتمال.2

 تركيب پيشامدها

 پيشامدهاي ناسازگار و قانون جمع احتماالت

 خواص پيشامد متمم

 احتمال شرطي

 قانون احتمال كل و نمودار درختي

 تركيبيات و احتمال

 پيشامدهاي مستقل و قانون ضرب احتماالت

 متغيرهاي تصادفي و توزيع احتمال

 اي توزيع دوجمله

ــل اول  ــي و  (از فص ــاليز تركيب آن
طـور متوسـط در هـر     به) احتمال

تسـت در كنكورهـاي    2-3 ،سال
 .سه سال اخير طرح شده است

آنـاليز  تست از  104در اين فصل 
يعني . ايم آورده تركيبي و احتمال

براي هر تسـت كنكـور در حـدود    
  .تست را تمرين خواهيد كرد 41

 تعداد سؤاالت فصل

104 

 تعداد سؤاالت سراسري

77 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

27 

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

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
يشرفت و تمرين، در صورتي كه پ

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ

قرمز     آبي             سبز      

قرمزآبي             سبز            



عادالت: دوم  ل ع و    وا
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 دوميدرجهيمعادله.1

  ي دوم و مسائل كاربرديي درجه حل معادله 
  ها   ي دوم و روابط بين ريشه ي درجه تشكيل معادله

  ي دوم جديد ي درجه تشكيل معادله

  هاي معادله ريشهتعداد و عالمت 

 ي دومتابع درجه.2

  تابع قدر مطلق. 3

  هاي آنقدر مطلق و ويژگي

  نمودار توابع قدر مطلقي

  قدر مطلقيو نامعادالت معادالت 

 زء صحيحتابع ج.4

  هاي توابع جزء صحيح يو ويژگ تعريف

  صحيح شامل جزءنمودار توابع 

  صحيح شامل جزء و نامعادالت معادالت

  تعريف دنباله و انواع آن

 هادنباله.7

  )ي همگرايي و واگرايي محاسبه(ها  حد دنباله 
  ها داري دنباله يكنوايي و كران
  )عددي( ي حسابي هاي دنباله مجموع جمله

 ي هندسي هاي دنباله مجموع جمله

 ي هندسي هاي دنباله جمله حد مجموع

 توابع نمايي و لگاريتمي.8

 توابع نماييار و نمود تعريف 

  لگاريتمينمودار توابع تعريف و 

  قوانين لگاريتم

  و نامعادالت نمايي و لگاريتمي معادالت 

eمعادالت مثلثاتي.9  )تابع رشد و زوال(هاي طبيعي در پديده 

  توابع و معادالت

 تابع وارون.6

 تابع يك به يك.5

  معادالت دومجذوري 

)توابــع و معــادالت(فصــل دوم از
 5طــور متوســط در هــر ســال  بــه

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

تست از توابع و  202 در اين فصل
يعني براي هر . ايم معادالت آورده

تست را  40تست كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

202 

 سراسريتعداد سؤاالت 

142 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

60 

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

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

مسلط نيستيد و دانش  آن مبحث
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ
قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

رمزقآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             
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 مشتق

  

 و مشتق پذيريتعريف مشتق.1

 گيري و قضايامشتق.2

 جموع، تفاضل، ضرب و تقسيم توابعمشتق م

 خط مماس 

 تعريف مشتق

 مشتق پذيري و پيوستگي

 طرفه هاي يك مشتق    

 گيري  ي خاص در مشتق چند قاعده

 گيري ضمني مشتق. 4

 مشتق توابع نمايي و لگاريتمي.5

 اي  آهنگ متوسط تغيير و آهنگ لحظه

 گيري توابع  جدول مشتق

 مشتق تابع مركب

 يافتن خط مماس با مشتق.3

 اي روي منحني ي خط مماس و قائم از نقطه معادله

ر يك منحني و دو منحني بر هم مماس بودن يك خط ب

 ي بين يك خط ومنحني و دو منحني با هم  زاويه

 ي تماس با داشتن شيب معلوم يافتن نقطه

 اي خارج منحني خط مماس از نقطه

طــور  بــه) مشــتق(از فصــل ســوم
تسـت   3تا  2متوسط در هر سال 

در كنكورهاي سه سال اخير طرح 
 .شده است

 مشـتق تسـت از   98در اين فصل 
يعنـي بـراي هـر تسـت     . ايم آورده

ــدود   ــور در ح ــت را  40كنك تس
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

98 

 تعداد سؤاالت سراسري

75 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

23 

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

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .ا رنگ كنيدآبي ر

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



ق: ھارم  ل ی  د   کار
  

  
  

  
  

  
  
  
    
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشتق كاربردهاي 
  

  بحراني ي نقطه  ي بحراني نسبي، مطلق و نقطه هاي  اكسترمم. 1

  و نزولي صعوديهاي  تابع. 2

   منحني تقعر. 3

  هاي نسبي و مطلق در نمودارها اكسترمم

 مطلق در توابع پيوسته  هاي اكسترمم

  هاي نقاط اكسترمم نسبي  تشخيص طول. 4

 عطفينقطه.5

  )نمودار شناسي( نموداررسم . 6

  سوم  ي درجه تابع

  3ي باالتر از با درجه اي توابع چندجمله

  مثلثاتي  توابع

  ) توابع كسري( گويا توابع

  هامجانب

    اول آزمون مشتق 

    )خارج كتاب درسي(دوم  آزمون مشتق

  تابع هموگرافيك

ــارماز فصـــل ــاي ( چهـ كاربردهـ
طور متوسط در هر سال  به) مشتق

سـال   سـه تست در كنكورهاي  3
  .اخير طرح شده است

ــل  ــن فصـ ــت از ت 116در ايـ سـ
يعني . ايم آورده كاربردهاي مشتق

براي هر تسـت كنكـور در حـدود    
  .خواهيد كردتست را تمرين  39

 تعداد سؤاالت فصل

116 

 سراسريتعداد سؤاالت 

98 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

18 

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

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ی    با  ود را ارزیا ر   .یدپ

قرمزي             سبز           آب 

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز           

قرمزآبي             سبز            



م  ل ی ند: پ ی و  صا   ی  دوم ی 
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  

    
  

    
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي مختصاتي و  هندسه
  هاي درجه دوم  منحني

   نقطه. 1

 خط.2

  محور دكارتي

  ي دو نقطه از هم فاصله

  مختصات وسط دو نقطه

  اوضاع دو خط نسبت به هم

  دو خط موازي ي فاصلهو  نقطه از خط ي فاصله

  ي خط معادله

 دستگاه معادالت خطي.3
  ها  ي دومجهولي و بحث در وجود جواب دستگاه دومعادله

  چندمجهولي يدستگاه چند معادله

   دايره. 4

  سهمي. 5

 بيضي.6

 هذلولي.7

  وضعيت نقطه با دايره

 وضعيت خط با دايره

  دايره ي معادلهتعريف و 

 وضعيت دو دايره نسبت به هم

 تعريف سهمي

 ي سهمي ادلهمع

 ي بيضي تعريف و معادله

 خروج از مركز بيضي

  هاي هذلولي مجانب

  هذلوليي معادلهعريف و ت

 خروج از مركز هذلولي

 الساقين هذلولي متساوي

 تشخيص نوع مقطع مخروطي.8
 ي مقاطع مخروطي ي گسترده معادله

 ي پارامتري مقاطع مخروطي معادله

 تعداد سؤاالت فصل

82 

 تعداد سؤاالت سراسري

64 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

18 

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

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

ش آن مبحث مسلط نيستيد و دان
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

طور متوسـط در   بهپنجماز فصل
ــال  ــر سـ ــا  2هـ ــت در  3تـ تسـ

سـال اخيـر طـرح     سهكنكورهاي 
  .شده است

ســـت از ت 82در ايـــن فصـــل  
يعني . ايم آورده كاربردهاي مشتق

براي هر تسـت كنكـور در حـدود    
  .تست را تمرين خواهيد كرد 33

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ
قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            



ال: م  ل ت   ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    
  
  

  گرالانت

  ....)انتگرال مجموع وتفاضل و (قضاياي اوليه  قضاياي انتگرال معين.1
 صحيح ءمطلق و جز امل قدرانتگرال توابع ش

 معينتابع اوليه و انتگرال نا.2

 هاي اوليه مشتق و فرمول وليه به عنوان ضدتابع ا

 گيري سازي و انتگرال ساده

 ي تعويض متغير قضيه

 قضاياي بنيادي انتگرال.3
 )مشتق انتگرال معين(ي بنيادي اول قضيه

 )اوليه ي انتگرال معين با تابع محاسبه( ي بنيادي دوم قضيه

 ي سطح زير نمودار محاسبه كاربردهاي انتگرال معين.4

 ي انتگرال معين و مساحت  رابطه

طـور   بـه ) انتگـرال (از فصل ششم 
تسـت در   2متوسط در هر سـال  

كنكورهاي سه سـال اخيـر طـرح    
  .شده است

تست از انتگـرال   57در اين فصل 
يعنـي بـراي هـر تسـت     . ايم آورده
تست را تمرين  28حدود  ،كنكور

  .خواهيد كرد
ــور    ــه در كنك ــه اينك ــه ب ــا توج ب

هـاي اخيـر، سـؤاالت فصـل      سال
 انتگــرال در دو قالــب مشــخص  

 طراحي شده است، بنابراين تعداد

سؤاالت اين فصل نسبت به ضريب 
كمتر در ) هاي ديگر فصل(تناسب 

  .نظر گرفته شده است

 تعداد سؤاالت فصل

57 

 سراسريتعداد سؤاالت 

46 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

11 

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

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز            




