
 

 

   علوم تجربی رشته: و پیش دانشگاهی سوم، دومپایه:   عمومیو  3و  2ریاضی : درسنام  )کنکور(  موضوعات درسی جهت برنامه ریزیفهرست جدول 

 صفحه مطالعهموضوع برای  پایه جلسه
 تعداد

 تست

وقت 

 یادگیری

وقت 

 تست
 و توضیح لازم پیش نیاز سطح موضوع

 کنکور ل درتعداد سوا

39 39 39 39 

 - - - -      079-031 ( 7فصل  2ترکیبیات )ریاضی  دوم 

      آسان     فاکتوریلـ  اصل جمعاصل ضرب ـ  دوم  .0

      متوسط     جایگشت دوم  .2

      متوسط     ترکیب دوم  .9

 
  سوم 

 پیش

 ( 0فصل  9احتمال )ریاضی 

 (0احتمال )ریاضی عمومی فصل 

 

 

03-0  

03-0 
     2 2 9 9 

     2ترکیبیات از ریاضی  آسان     ی احتمالمفاهیم پایه و محاسبه سوم  .9

     2ترکیبیات از ریاضی  متوسط     پیشامدهای ناسازگار  سوم  .9

     2ترکیبیات از ریاضی  متوسط     استقلال پیشامدها سوم  .9

     احتمال سال سوم -2یاضی ترکیبیات از ر متوسط به بالا     احتمال شرطی پیش  .7

     احتمال سال سوم -2ترکیبیات از ریاضی  متوسط     قانون احتمال کل پیش  .8

     احتمال سال سوم -2ترکیبیات از ریاضی  متوسط به بالا     متغیرهای تصادفی پیش  .3

     احتمال سال سوم -2ترکیبیات از ریاضی  متوسط     ایاحتمال دو جمله پیش  .01

 
  وم د

 سوم

 ( 9فصل  2نامعادله و تعیین علامت )ریاضی 

 (2فصل  9معادله و نامعادله)ریاضی –بازه 

89-79  

90-21 
     - - 0 0 

     1مفهوم معادله و نامعادله از ریاضی  آسان     تعیین علامت و نامعادله دوم  .00

      آسان     مفاهیم بازه سوم  .02

     2مبحث تعیین علامت از ریاضی  متوسط     معادلات و نامعادلات گویا سوم  .09

 
 دوم
 سوم

 (9فصل  2مثلثات)ریاضی 
 (2فصل  9مثلثات)ریاضی 

098-022 
98-90      9 9 2 2 

     1مفهوم مثلثات از ریاضی  متوسط     های مثلثاتی زوایای مختلفشناخت دایره مثلثاتی و نسبت دوم  .09

     1مفهوم مثلثات از ریاضی  متوسط به بالا     ناوبی تدوره-توابع مثلثاتی و نمودارها دوم  .09



 

 

 صفحه موضوع برای مطالعه پایه جلسه
 تعداد

 تست

وقت 

 یادگیری

وقت 

 تست
 پیش نیاز سطح موضوع

 تعداد سوال در کنکور

39 39 39 39 

     1مفهوم مثلثات از ریاضی  به بالا متوسط     کاربردهایی از مثلثات دوم  .09

𝛼های سبتن سوم  .07 + 𝛽     2مثلثات ریاضی  متوسط     

 
 دوم
 سوم
 پیش

 (9و  2فصل  2تابع )ریاضی 
 (2فصل  9تابع)ریاضی 

 (2توابع و معادلات )ریاضی عمومی فصل 

89-29  
99-98  
93-21 

     9 9 9 9 

      آسان     مفاهیم تابع دوم  .08

 دامنه و برد توابع سوم  .03
 

 متوسط   
نـامعادله و تعیین مفـاهیم و مبحـث تـابع 

 2علامت از ریاضی
    

     2مبحث تابع ریاضی  متوسط به بالا     عملیات روی توابع سوم  .21

     تابع سال سوم -2مبحث تابع ریاضی  متوسط     توابع درجه دوم پیش  .20

     تابع سال سوم -2مبحث تابع ریاضی  متوسط     ی درجه دوممعادله پیش  .22

     تابع سال سوم -2مبحث تابع ریاضی  متوسط     و جز صحیحتابع قدرمطلق  پیش  .29

     تابع سال سوم -2مبحث تابع ریاضی  متوسط به بالا     توابع یکنوا و وارون پیش  .29

 
 دوم

 پیش

 (0فصل  2دنباله) ریاضی 

 (2ها)ریاضی عمومی فصل دنبالهو حد  مجموع جملات 

29-2  

97-91 
     0 2 2 0 

      آسان     الهمفهوم دنب دوم  .29

      متوسط     ی حسابیدنباله دوم  .29

      متوسط     دنباله تقریبات اعشاری دوم  .27

      متوسط     توان رسانی با اعداد حقیقی دوم  .28

     2مبحث دنباله ریاضی  متوسط به بالا     های حسابی و هندسیمجموع جملات دنباله پیش  .23

      نهایتدر بی مفهوم حدآشنایی با  متوسط به بالا     کنوایی و کرانداری دنباله ها، یهامفهوم حد دنباله پیش  .91

 
 دوم

 پیش

 (9فصل  2توابع نمایی و لگاریتمی)ریاضی 

 (2مسایل رشد و زوال)ریاضی عمومی فصل 

021-89  

98-98 
     0 0 0 0 

      آسان     توابع نمایی دوم  .90



 

 

 حهصف موضوع برای مطالعه پایه جلسه
 تعداد

 تست

وقت 

 یادگیری

وقت 

 تست
 پیش نیاز سطح موضوع

 تعداد سوال در کنکور

39 39 39 39 

     ی توابعمفهوم دامنه متوسط     توابع لگاریتمی-لگاریتم دوم  .92

     توان متوسط     قوانین لگاریتم دوم  .99

     و نا معادله ی توابعمفهوم دامنه متوسط     معادلات و نامعادلات لگاریتمی دوم  .99

     2مبحث لگاریتم ریاضی  متوسط به بالا     کاربرد تابع نمایی ) رشد و زوال( پیش  .99

 0 0 0 0      93-99  (2معادلات مثلثاتی)ریاضی عمومی فصل  پیش 

     3ریاضی  و  2مثلثات ریاضی  متوسط به بالا     معادلات مثلثاتی پیش  .99

 2 2 2 2      97-020  (9فصل  9اضی حد و پیوستگی)ری سوم 

      آسان     مفهوم حد تابع سوم  .97

     3و  2مفهوم تابع و مثلثات از ریاضی  متوسط     قضایای حد سوم  .98

 رفع ابهام سوم  .93
 

 متوسط به بالا   
و  3و  2مفهوم تـابع و مثلثات از ریاضـــی 

 تقسیم چند جمله ای ها
    

      توسطم     نهایت تابعحد بی سوم  .91

      متوسط     نهایتحد تابع در بی سوم  .90

     3شناخت مفهوم حد از ریاضی  متوسط به بالا     پیوستگی توابع سوم  .92

     3مفهوم حد از ریاضی  متوسط به بالا     هامفهوم حد دنباله پیش  .99

 
 سوم

 پیش

 (9فصل  9مشتق)ریاضی 

 (9مشتق )ریاضی عمومی فصل 

099-022  

82-99 
     9 9 9 2 

     3مفهوم حد از ریاضی  آسان     و تعریف مشتق آهنگ تغییرات تابع سوم  .99

      آسان     های مشتق گیریروش سوم  .99

     3مفهوم حد و مشتق از ریاضی  متوسط     مشتق و خط مماس پیش  .99

     3اضی مفهوم حد و مشتق از ری متوسط به بالا     مشتق توابع نمایی و لگاریتمی پیش  .97

     3مفهوم حد و مشتق از ریاضی  متوسط     مشتق گیری ضمنی پیش  .98

 2 2 2 2      89-017 (9کاربرد مشتق)ریاضی عمومی فصل  پیش 

     و پیش 3مشتق از ریاضی متوسط     اکسترمم ها –نقاط بحرانی  پیش  .93



 

 

 صفحه موضوع برای مطالعه پایه جلسه
 تعداد

 تست

وقت 

 یادگیری

وقت 

 تست
 پیش نیاز سطح موضوع

 تعداد سوال در کنکور

39 39 39 39 

     و پیش 3مشتق از ریاضی متوسط     مشتق مراتب بالاتر پیش  .91

     و پیش 3مشتق از ریاضی متوسط     تقعر منحنی و نقاط عطف پیش  .90

     شو پی 3حد و مشتق از ریاضی متوسط به بالا     رسم نمودار و مجانب ها پیش  .92

 2 2 2 9      018-098  های درجه دومهندسه مختصاتی و منحنی پیش 

     2مفهوم تابع از ریاضی  آسان     دستگاه مختصات و معادلات خطی پیش  .99

     و معادلات خطی پیش دستگاه مختصات آسان     دایره پیش  .99

     و معادلات خطی پیش دستگاه مختصات متوسط     سهمی پیش  .99

     و معادلات خطی پیش دستگاه مختصات متوسط     بیضی شپی  .99

     و معادلات خطی پیش دستگاه مختصات متوسط     هذلولوی پیش  .97

 2 2 2 2      093-079 انتگرال پیش 

     و پیش 3مفهوم حد و مشتق از ریاضی متوسط     مساحت و انتگرال معین پیش  .98

     و پیش 3مفهوم حد و مشتق از ریاضی متوسط     انتگرال قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و پیش  .93

     و پیش 3مفهوم حد و مشتق از ریاضی متوسط به بالا     ی انتگرال نامعینمحاسبه پیش  .91

     و پیش 3مفهوم حد و مشتق از ریاضی متوسط به بالا     ی انتگرال معین به کمک تابع اولیهمحاسبه پیش  .90

 0 0 0 0      091-079 ماتریس دوم 

      آسان     هااعمال جبری روی ماتریس دوم  .92

      آسان     حل دستگاه دو معادله با استفاده از ماتریس دوم  .99
 

 لگاریتم -9جزء صحیح  -9قدر مطلق  -9مثلثات  -9حل و بحث معادله درجه دوم  -2تعیین علامت  -0شته تجربی: مباحث پایه برای یادگیری بهتر درس های رباضی در ر: ییاد آور

 به صورت جدی مطالعه شود.نیز است  نوشته شده «آسان» آن هاسطح سوالاتی که است. متفاوت برای مطالعه، تکرار و تست هر مبحث با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان زمان لازم 
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