
ش                                                                     عادالت: ل  اول       ت دا عادالت و  ری،  بات    حا
  
  

 

    پذيريها و بخشايتقسيم چند جمله.2

  اي  اي بر چندجمله تقسيم چندجمله

  ها اي م چندجمله.م.م و ك.م.ب

 پاسكال -اي و مثلث خيامبسط دوجمله.3

  و نامعادالتمحاسبات جبري ، معادالت 

 ي دومعبارات درجه.4

  اي معادالت و نامعادالت چندجمله.5

 پذيري استفاده از اتحادها و تجزيه در بخش 

  ي دوم ي درجه معادله 

  ي دوم ي درجه تعيين عالمت و حل نامعادله

 ويامعادالت و نامعادالت گ.6

  اي  معادالت چندجمله 

   اي نامعادالت چندجمله

  نامعادالت گويا

  معادالت گويا

  ي دوم تابع درجه

 معادالت ونامعادالت گنگ.7
  معادالت گنگ

  نامعادالت گنگ

 قدر مطلق.8

  هاي آن  مطلق و ويژگي قدر 

  قدر مطلقيو نامعادالت  معادالت 

  طلقينمودار توابع قدرم

 روش هندسي بهو نامعادالت حل معادالت . 9
  به روش هندسيمعادالت حل 

  به روش هندسيمعادالت حل نا

  هاي حسابي و هندسي مجموع جمالت دنباله. 1

  ي حسابي هاي دنباله مجموع جمله

  ي هندسي هاي دنباله حد مجموع جمله

  ي هندسي هاي دنباله مجموع جمله

ــكاز فصــل  ــري،( ي محاســبات جب
طور متوسط  به) معادالت و نامعادالت

تسـت در كنكورهـاي    3 در هر سال
  .سه سال اخير طرح شده است

تســـت از  392در ايـــن فصـــل  
يعنـي   .ايـم  آورده محاسبات جبري

 130حدود براي هر تست كنكور 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل
392 

تعداد سؤاالت سراسري
183 

ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
209 

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 
ابي خود را در حد رنگ قرمز ارزي

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

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

ت ش، گام  گامبا  یددا ی  ود را ارزیا ر    .پ
قرمز  بزس  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي



ش   ت   ع: دوم ل                                                                                                                              دا
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  تابع

 تابع و مفاهيم آن.1

   اي توابع چندضابطه

 اعمال جبري روي توابع.3

 تركيب توابع.4

 )معكوس(وارونتوابع.8

  تعريف تابع معكوس

  نمودار تابع معكوس

     ي تابع معكوس يافتن ضابطه

 توابع زوج و توابع  فرد.5

 يك به يكتوابع.7

  هاي گوناگون آن و نمايش تعريف تابع

   ي توابع دامنهي يافتن  طريقه

 رسم نمودار توابع.2

  انتقال افقي و عمودي

  رسم نمودار توابع قدرمطلقي

   انعكاس 

  انبساط و انقباض  افقي و عمودي  

 تساوي دو تابع

 نزوليتوابعوصعوديتوابع.6

fو  fتركيب دو تابع  1     
 ايچندجملهتوابع.9

 اي و تابع جزء صحيحتوابع پله.11

 متناوبتوابع.10

   معادالت و توابع

ــل ــابع(دوماز فص ــه) ت ــور  ب ط
تسـت در   3متوسط در هر سال 

طـرح   كنكورهاي سه سال اخير
 .شده است

 تــابعتســت از  272در ايــن فصــل 
يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم آورده

تست را تمـرين   90كنكور حدود 
  .خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل
272 

 تعداد سؤاالت سراسري
110 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
162 

را با ميزان تسلط خود :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
صورتي كه پيشرفت  و تمرين، در
هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي

  .آبي را رنگ كنيد

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

قرمزآبي     سبز   

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



ش                                                                                                 ت ثات: ومل                         دا   ث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  مثلثات

 توابع مثلثاتي.1

  محورهاي مثلثاتي

  ها   نمودار توابع تانژانت و كتانژانت و خواص آن

  ها   نمودار توابع سينوس و كسينوس و خواص آن

 معادالت مثلثاتي.3

 وارون توابع مثلثاتي.4

  نمودار و خواص توابع وارون مثلثاتي 

  محاسبات وقتي زاويه شناخته شده نيست   

  محاسبات وقتي زاويه شناخته شده است   

 اتحادهاي مثلثاتي.2

  اتحادهاي مقدماتي 

    بر حسب 3 هاي فرمول

  و برعكس بر حسب  2 هاي فرمول

  هاي جمع و تفاضل دو كمان    فرمول

  هاي تبديل ضرب به جمع فرمول

  هاي تبديل جمع به ضرب فرمول

  حل معادالت مثلثاتيجبري  هاي روش

  حل معادالت مثلثاتي هندسيروش  

طـور   بـه ) مثلثـات (ومساز فصل
تسـت در   2متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طـرح  
 .شده است

 مثلثـات تست از  268در اين فصل 
يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم آورده

تســـت را تمـــرين  134كنكـــور 
 .خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل
268 

 تعداد سؤاالت سراسري
143 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
125 

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
ت و تمرين، در صورتي كه پيشرف

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

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

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز



  

  

ش                                                                                                 ت ی: ھارمل               دا ت   د و ویپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حد و پيوستگي

 و نمودارتابعحدوممفه.1

 رفع ابهام(ي حد توابع كسري  محاسبه. 5


(  

 راست و نمودارحد چپ و.2

رفع ابهام 


 در توابع جبري  

رفع ابهام 


 در توابع مثلثاتي  

 هاي يك نقطههمسايگي.3

 توابعپيوستگي.6

  همسايگي نقطه

  حد در نقطه تر تعريف دقيق

  داليل حد نداشتن يك تابع در يك نقطه

 قضاياي حد توابع.4

 ي فشردگي  قضيه

  قضاياي حد در نقطه 

 ي بعضي از حدود هاي محاسبه روش

ــل ــارماز فصــ ــد و ( چهــ حــ
طور متوسط در هر  به )پيوستگي

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

حـد و  تسـت از   181در اين فصل 
يعني براي هر  .ايم آورده پيوستگي

تست را تمرين  181تست كنكور 
 .خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل
181 

 تعداد سؤاالت سراسري
81 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
100 

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
ت و تمرين، در صورتي كه پيشرف

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

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

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز
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  مشتق توابع

  تايج آني تواني و ن قاعده

  گيري ساده سازي و مشتق

  مجموع، تفاضل، ضرب و تقسيممشتق قواعد 

  مشتق چپ و مشتق راست

  پذيري و پيوستگي مشتق

  خط مماستعريف 

  تعريف مشتق 

 يافتن خط مماس با مشتق.3

  اي روي منحني ي خط مماس از نقطه معادله

  شيب مماس معلوم بودن با  ي تماسيافتن نقطه

  اي روي منحني ي خط قائم از نقطه معادله

  اي خارج منحني خط مماس از نقطه

   اي متوسط و سرعت لحظه سرعت

  )نزول(شدت صعود و  )نزولي( هاي صعودي تابع

 ها و مشتق توابعخط مماس بر منحني.1

  ي مشتق توابعهاي محاسبهروش.2

 آهنگ تغييرات.4

 مشتق توابع مثلثاتي.5

 مشتق تابع وارون.6

  عامل صفر شونده مشتق

 مركبتوابعمشتق.7

  مشتق تابع وارون مثلثاتي

  گيريجدول مشتق

  اي تغيير آهنگ متوسط تغيير و آهنگ لحظه

 )مشــتق توابــع(پــنجماز فصــل
 1طور متوسـط در هـر سـال     به

تست در كنكورهـاي سـه سـال    
 .اخير طرح شده است

مشـتق  تسـت از   195در اين فصل 
يعني براي هر تست  .ايم آورده توابع

تســـت را تمـــرين  195كنكـــور 
 .خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل
195 

 تعداد سؤاالت سراسري
112 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
83 

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
ت و تمرين، در صورتي كه پيشرف

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

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

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

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز




