
  

  

با: اولل  ی د ند ی و  سا   ی 
  

  
 

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حسابي و هندسي ي هادنباله

  ي حسابي دنباله. 1

 ي هندسيدنباله.2

 تعريف

  ي بين دو عددي حساب واسطه

  ها ي بين جمله ي عمومي و رابطه جمله

 تعريف

  ن دو عددي هندسي بي واسطه

  ها ي بين جمله و رابطه عموميي جمله

 تعداد سؤاالت فصل
46 

 تعداد سؤاالت سراسري
22 

 ها آزمونتعداد سؤاالت ساير 
24 

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

هاي حسابي و  دنباله(فصل اول از
طـور متوسـط در هـر     به) هندسي

تست در كنكورهـاي سـه    1سال 
  .سال اخير طرح شده است

هاي  دنبالهتست از  46در اين فصل 
يعنـي   .ايم آوردهحسابي و هندسي 

تست را  46 براي هر تست كنكور
  .تمرين خواهيد كرد

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

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

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

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

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

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



عادالت: دومل  عادالت و  ت،    ن عال
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي اول اي درجه تعيين عالمت دوجمله

  ي اول  ي درجه نامعادله

  تعيين عالمت، معادالت
  و نامعادالت

  ي اول اي درجه جمله دو. 1

  ي دوم اي درجه جمله تعيين عالمت سه

  دوم  ي ي درجه نامعادله
  ي دوم اي درجه جمله سه. 2

  معادالت گويا

  نامعادالت گويا 
  عبارات گويا. 4

  اي تعيين عالمت چندجمله

  دو  از ي باالتر ي با درجه نامعادله
  ي باالتر از دو اي با درجه چند جمله. 3

 تعداد سؤاالت فصل
55 

 سراسريتعداد سؤاالت 
27 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 
28 

تعيين عالمت، معادالت (از فصل دوم
طور متوسط در هر  به) و نامعادالت

تست در كنكورهاي سه سال  1سال 
  .اخير طرح شده است

تعيين تست از  55در اين فصل 
يعني براي هر . ايم آورده عالمت

تست را تمرين  55تست كنكور 
  .خواهيد كرد

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

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

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

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

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
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



ودار: ومل  ل  ع، ا ه و    را
  

        
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  رابطه و تابع، انتقال نمودار

   هاي گوناگون آنتعريف تابع و نمايش.2

تابع هماني  –تابع ثابت –تساوي دو تابع.4

 اعمال جبري روي توابع.5

 تركيب توابع.6

 مرتب و رابطهزوج.1

 ي تابعدامنه.3

 انتقال نمودار توابع.7

  ها x(f(ي  محاسبه

رابطه و تابع، انتقال(وم ساز فصل
طور متوسط در هر سال  به) نمودار

تست در كنكورهاي سه سال  2
  .اخير طرح شده است

رابطه و از تست  115در اين فصل 
يعني براي هر تست . ايم آورده تابع

تست را  55كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

115 

 سراسريتعداد سؤاالت 

60 

ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 
55 

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

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

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

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

العه هاي بعدي مط ، در نوبتكرديد
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



  

  

ثات: ھارمل    ث
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مثلثات

 تعاريف اوليه.1

 نمودار توابع مثلثاتي.3

 اتحادهاي مثلثاتي.2

حل مثلث و كاربردهاي.4

  در آن ها نسبت  و مقدار عالمت ، تعييني مثلثاتي دايره

 طول كمان در يك دايره

 زاويهگيري واحدهاي اندازه

 و2و هاي هاي مثلثاتي كمان نسبت

2

 

 تعيين مقادير مثلثاتي براي تمام زوايا

 اتحادهاي مقدماتي 

 و برعكس بر حسب  2 هاي فرمول

 هاي جمع و تفاضل دو كمان    فرمول

 ها قانون كسينوس

 ها قانون سينوس

 مساحت مثلث

 ي بين سه ضلع و دو زاويه رابطه

 تعداد سؤاالت فصل

102 

 تعداد سؤاالت سراسري

55 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

47 

طور  به) مثلثات( چهارماز فصل
تست در  1ر سال متوسط در ه

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

 مثلثاتتست از  102در اين فصل 
يعني براي هر تست . ايم آورده

تست را  100كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

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 
قرمز ارزيابي خود را در حد رنگ 

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 ود را ارزیا   با  ر  یدپ  .ی 



  

  

م  ل ی: پ ت   د و ویپ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  حد و پيوستگي

 حد در نقطه.1

 حد و نمودار

 در نقطهپيوستگي.3

 تعميم حد.2

  حد چپ و راست

 ها و محاسبات قضيه

 قضاياي حد

 نهايت نهايت و حد در بي حد بي

 بهام ارفع 


  

 ي بعضي از حدود هاي محاسبه روش

 ي فشردگي  قضيه

 ابهام رفع 



 

 تعداد سؤاالت فصل

147 

 تعداد سؤاالت سراسري

92 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

55 

) حد و پيوستگي( پنجمفصلاز
 3طور متوسط در هر سال  به

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است
حد و تست از  147در اين فصل 

يعني براي هر . ايم آورده پيوستگي
تست را  50تست كنكور در حدود 

  .تمرين خواهيد كرد

قرمز   سبز  آبي

زقرم   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

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

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز

به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي امگ
آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
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



  ند: م  ل
  

  

  هندسه
  

 هندسه و استدالل.1

  ها نهشتي مثلثهم

  ها هاي مهم در مورد زاويه ها و قضيه تعريف

ي فيثاغورسو قضيهمساحت.2

  مساحت مثلث

  االضالع مثلث متساوي

  الساقين مثلث متساوي

  االضالع متوازي

  ها هاي مهم در مورد خم ا و قضيهه تعريف

  ها چندضلعي

  ها مساحت چهارضلعي

  الزاويه هاي قائم ي مهم در مثلث چند قضيه

  ي خاص الزاويه هاي قائم خواص برخي مثلث

  الزاويه خواص ارتفاع وارد بر وتر در مثلث قائم

  حسب اضالع آنالساقين بر  هاي مثلث متساوي ي طول ارتفاع محاسبه

  االضالع هاي مثلث متساوي ويژگي

  هاي شش ضلعي منتظم ويژگي

  هشت ضلعي منتظم محاط در مربع

  هاي آن ي تالس و نتيجهقضيه تشابه.3

  نسبت و تناسب

  تشابه

 هاي فضاييشكل.4

  منشور و استوانه

  مكعب مستطيل و مكعب

  اصل كاواليري

  هرم و مخروط

 كره

طور  به) هندسه(مششاز فصل
تست در  4متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

 هندسهتست از  178در اين فصل 
يعني براي هر تست . ايم آورده

تست را  45كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

178 

 تعداد سؤاالت سراسري

125 

 ها ير آزمونتعداد سؤاالت سا

53 

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

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 
يابي خود را در حد رنگ قرمز ارز

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 ود را  با  ر  یدپ ی   .ارزیا



دل: م  ل   سازی  آمار و 
  

  

  و مدل سازي آمار

  متغير تصادفي  مفاهيم اوليه.1

  ي آماري جامعه

 نمونه 

 ها و جدولبندي دادهدسته.2

  تعداد طبقات  

  ي تغييرات  دامنه

   )مركزدسته(نشان طبقات 

 فراواني مطلق  

  فاصله طبقات 

 فراواني تجمعي 

 فراواني نسبي  

 نمودارهاي آماري.3

  نمودار مستطيلي  

  اي نمودار ميله

   نمودار چندبر فراواني

 اي   نمودار دايره

 نمودار فراواني تجمعي 

 نمودار ساقه و برگ 

 هاي آماريشاخص.4
  هاي مركزي شاخص

 هاي پراكندگي شاخص

 تعداد سؤاالت فصل

104 

 ريتعداد سؤاالت سراس

66 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

38 

) سازي آمار و مدل(هفتماز فصل
 2ل اطور متوسط در هر س به

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

آمار و تست از  104در اين فصل 
يعني براي . ايم آورده سازي مدل

تست را  52 هر تست كنكور
  .تمرين خواهيد كرد

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

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 
د را در حد رنگ قرمز ارزيابي خو

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



س: مل      ما
  

  
  
  

   
  

  ي آنماتريس و مرتبهتعريف.1  

  چند ماتريس خاص.3

  تساوي دو ماتريس.2

  جمع و تفريق دو ماتريس.4

  ضرب يك عدد در يك ماتريس.5

 هاضرب ماتريس.6

  معكوس اتريسبا استفاده از محل دستگاه.8

2معكوس ماتريس.7   و دترمينان آن2

  ها ماتريس

تعداد سؤاالت فصل
32 

سراسري تعداد سؤاالت
17 

هاتعداد سؤاالت ساير آزمون
15 

طوربه)ماتريس( هشتماز فصل 
تست در  1 المتوسط در هر س

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

 ماتريستست از  32در اين فصل 
يعني براي هر تست . ايم آورده

تست را تمرين خواهيد  32كنكور 
  .كرد

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

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

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به اگر در گام اول  :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 ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ



 

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 هاي مهم و محاسبه 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

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

 تعداد سؤاالت فصل

175 

 سراسريتعداد سؤاالت 

106 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

69 

) و احتمال تركيبات( اولفصلاز
 3طــور متوســط در هــر ســال  بــه

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

تســـت از  175در ايـــن فصـــل  
يعني  .ايم دهآور ركيبيات و احتمالت

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

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

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



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 تعداد و عالمت ريشه

 ي دومتابع درجه.2

  تابع قدر مطلق. 3

  هاي آنقدر مطلق و ويژگي

  نمودار توابع قدر مطلقي

  قدر مطلقيو نامعادالت معادالت 

 تابع جزء صحيح.4

  هاي توابع جزء صحيح يو ويژگ تعريف

  صحيح شامل جزءنمودار توابع 

  صحيح شامل جزء و نامعادالت معادالت

  ع آنتعريف دنباله و انوا

 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 نماييو نمودار  عريف ت

  لگاريتمينمودار توابع تعريف و 

  قوانين لگاريتم

  و نامعادالت نمايي و لگاريتمي معادالت 

eتابع رشد و زوال(هاي طبيعي در پديده(  
 معادالت مثلثاتي.9

  توابع و معادالت

 تابع وارون.6

 تابع يك به يك.5

  معادالت دومجذوري 

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

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

سال اخير  سهتست در كنكورهاي 
  .طرح شده است

تست از توابع و  380در اين فصل 
 بـه ازاي يعني . ايم معادالت آورده

 75در حـدود   ،سـت كنكـور  تهر 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

 االت فصلتعداد سؤ

380 

 سراسريتعداد سؤاالت 

242 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

138 

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

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .لط نيستمبه اين قسمت مس :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، گا ت دا ید  م  گامبا  ی  ود را ارزیا ر   .پ



 

  ق: وم  ل
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 

  
  
  

    
  

  مشتق
  

 تعريف مشتق و مشتق پذيري.1

 گيري و قضاياقتمش.2

  مشتق مجموع، تفاضل، ضرب و تقسيم توابع

 خط مماس 

 تعريف مشتق

 مشتق عامل صفرشونده

  مشتق پذيري و پيوستگي

 طرفه اي يكه مشتق    

 گيري  ي خاص در مشتق چند قاعده

  گيري ضمني مشتق. 4

 مشتق توابع نمايي و لگاريتمي.5

 اي  لحظه گتغيير و آهن آهنگ متوسط

 گيري توابع  جدول مشتق

 مشتق تابع مركب

 يافتن خط مماس با مشتق.3

 اي روي منحني ي خط مماس و قائم از نقطه معادله

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

 ي بين يك خط ومنحني و دو منحني با هم  زاويه

 علومن شيب مي تماس با داشت يافتن نقطه

 اي خارج منحني خط مماس از نقطه

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

طــور  بــه) مشــتق(فصــل ســوماز
تسـت در   2متوسط در هر سـال  

اخيـر طـرح    سه سـال كنكورهاي 
  .شده است

 مشتق تست از 161در اين فصل 
يعنـي بـراي هـر تسـت     . ايم آورده

ــد  ــور در ح ــت را  80ود كنك تس
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

161 

 سراسريتعداد سؤاالت 

121 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت

40 

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  يد، در نوبتكرد
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



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

  عطف  ي نقطه. 5

 )نمودار شناسي(نموداررسم.6

  سوم  ي هدرج 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

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز ــل ــارماز فصـ 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  207در ايـ تسـ
يعني . ايم آورده كاربردهاي مشتق

براي هر تسـت كنكـور در حـدود    
  .واهيد كردتست را تمرين خ 70

 تعداد سؤاالت فصل

207 

 سراسريتعداد سؤاالت 

174 

 ها اير آزمونستعداد سؤاالت 

33 

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

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :بزس

 .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 ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ



م  ل ی ند: پ ی و  صا   ی  دوم ی 
  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  

    
  

    
  

  
  

  

و  ي مختصاتي هندسه
   هاي درجه دوم منحني

   نقطه. 1

 خط.2

  محور دكارتي

  دو نقطه از هم ي فاصله

  مختصات وسط دو نقطه

  اوضاع دو خط نسبت به هم

  دو خط موازي ي فاصلهو  نقطه از خط ي فاصله

  معادله ي خط

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

 ت دو دايره نسبت به هموضعي

 تعريف سهمي

 ي سهمي معادله

 ي بيضي تعريف و معادله

 خروج از مركز بيضي

  هاي هذلولي مجانب

  هذلولي ي معادلهتعريف و 

 خروج از مركز هذلولي

 الساقين هذلولي متساوي

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

 ي پارامتري مقاطع مخروطي معادله

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

 تعداد سؤاالت فصل

195 

 سراسريتعداد سؤاالت 

153 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

42 

ي مختصاتي و  هندسه(پنجماز فصل
طور متوسط  به  )دوم هاي درجه منحني

ـال ـاي   3در هرسـ ــت در كنكورهـ تس
  .سال اخير طرح شده است سه

تســـت از  195در ايـــن فصـــل  
يعني . ايم آوردهي مختصاتي  هندسه

 65اي هر تست كنكور در حدود بر
  .تست را تمرين خواهيد كرد

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 

طالعه هاي بعدي م 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



ال: م  ل ت   ا
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  
  

  انتگرال

  ....)انتگرال مجموع وتفاضل و (ي اوليه قضايا قضاياي انتگرال معين.1
 صحيح ءمطلق و جز انتگرال توابع شامل قدر

 معينتابع اوليه و انتگرال نا.2

 هاي اوليه مشتق و فرمول تابع اوليه به عنوان ضد

 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

 تعداد سؤاالت فصل

89 

 سراسريتعداد سؤاالت 

77 

 ها ساير آزمونتعداد سؤاالت 

12 

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز
طـور   بـه )  انتگرال(از فصل ششم 
تسـت در   2 سـال  متوسط در هر
سـال اخيـر طـرح     كنكورهاي سـه 

  .تشده اس
تست از انتگـرال   89در اين فصل 

يعنـي بـراي هـر تسـت     . ايم آورده
ــور ــدود  كنك ــت را  45در ح تس

  .تمرين خواهيد كرد

ميزان تسلط خود را با :م اولگا
  .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  وانيد خانهت كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

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




