
 

م پا: اولل    فا
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

   مفاهيم پايه

  گيري رساني و ريشه توان. 3

 ها مجموعه. 2

  قدر مطلق اعداد

  محور اعداد حقيقي
  عمليات بر روي اعداد حقيقي

 اعداد و نمادها.1

 نمادها و زبان رياضي

  عضويت و مفهوم مجموعه، زيرمجموعه
 )ها جموعهمو تساوي  تفاضل ،اشتراك، اجتماع(ها  مجموعه اعمال بر روي

N,W,Z,Q)ي اعداد مجموعه ,Q,R)   

 قواعد توان

  راديكال

طور  به) مفاهيم پايه(فصل اولاز
تست در  2متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

مفاهيم تست از  110در اين فصل 
يعني براي هر تست . ايم آورده پايه

تست را تمرين خواهيد  55 ،كنكور
 .كرد

 تعداد سؤاالت فصل

110 

 تعداد سؤاالت سراسري

65 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

45 

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
كه پيشرفت و تمرين، در صورتي 

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             

قرمزآبي             سبز             



 

ری  بارت: مودل    ی 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  هاي جبريعبارت

 هاي گويا عبارت. 2

  اتحادها ها، اتحادها و تجزيهايچند جمله.1

  )چهار عمل اصلي و توان(ها  اي اعمال بر روي چندجمله

  ها اي م چندجمله.م.م و ك.م.تجزيه، ب

  هاي گوياجمع و تفريق عبارت

  هاي گويا كردن عبارت تعيين دامنه و ساده

  هاي گويا ضرب و تقسيم عبارت

) هاي جبري عبارت(فصل دوماز
 2طور متوسط در هر سال  به

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

هاي  عبارتتست از  93در اين فصل 
يعني براي هر  .ايم آورده جبري

تست را  46در حدود  ،تست كنكور
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

93 

 تعداد سؤاالت سراسري

56 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

37 

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

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .سلط نيستمبه اين قسمت م :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

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

 

  عادالت: ومل 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  معادالت

 هاي درجه اول معادلهنا. 2

 ي خط و معادله معادالت درجه اول. 1
  درجه اولي معادله

  ي خط معادلههندسه مختصاتي و 

  ها هاي نامساوي خواص و ويژگي

  ي درجه اول دستگاه نامعادله
  ي درجه اولحل نامعادله

طور  به) معادالت(فصل سوم از
تست در  1متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

معادالت  ازتست  77در اين فصل 
يعني براي هر تست . ايم آورده

تست را تمرين  77كنكور، 
  .خواهيد كرد

 د سؤاالت فصلتعدا

77 

 تعداد سؤاالت سراسري

46 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

31 

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  گامبا  ید  ت دا ی  ود را ارزیا ر   .پ

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

ی : ھارمل  ثا ث   ی 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  هاي مثلثاتي نسبت

  هاي مثلثاتيي مثلثاتي و نسبتدايره.1

  ...)و  45 30،0 0، 00(هاي مثلثاتي زواياي خاص  نسبت. 2

  الزاويهمثلث قائمرروابط مثلثاتي د.3

  )اتحادهاي مثلثاتي(هاي مثلثاتيو فرمولروابط.4

هاي نسبت(فصل چهارم از
طور متوسط در هر  به) مثلثاتي

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

تســـت از  34در ايـــن فصـــل  
ــاتي  نســبت ــم آوردههــاي مثلث . اي

 34عني براي هر تسـت كنكـور،   ي
  .تست را تمرين خواهيد كرد

 عداد سؤاالت فصلت

34 

 تعداد سؤاالت سراسري

14 

ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
20 

ميزان تسلط خود را با :اولگام
  .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  نيد خانهتوا 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             



 

م  ل   آمار:پ
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  آمار

 سازيگيري و مدلاندازه.1

 جامعه و نمونه.2

 متغيرهاي تصادفي. 3

 فراواني هاي جدول. 4

 نمودارهاي آماري. 5

 هاي مركزي شاخص. 6

 هاي پراكندگي شاخص. 7

  اي نمودار ميله

 نمودار چند بر فراواني

  نمودار فراواني تجمعي
 نمودار مستطيلي

  اي نمودار دايره

 گيري  اندازه

  سازي مدل
 جامعه 

  ها آوري داده هاي جمع روش
  ي تصادفي نمونه

  متغيرهاي كيفي
  متغيرهاي كمي

 ها بندي داده دسته
  انواع فراواني

  مد

  ميانگين

  يهاي آمار اي و چارك نمودار جعبه
  ميانه

  ي تغييرات دامنه

  ب تغييراتضري

  انحراف معيار
  واريانس

طور  به) آمار(فصل پنجم از
تست در  3متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

آمـار  تسـت از   186در اين فصل 
عنـي بـراي هـر تسـت     ي. ايم آورده

ــور،  ــدود كنك ــت را  62در ح تس
  .كردتمرين خواهيد 

 تعداد سؤاالت فصل

186 

 تعداد سؤاالت سراسري

127 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

59 

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

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

 نمودار ساقه و برگ

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

قرمزسبز                آبي        

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

  ع: مل 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  تابع

 تعريف تابع. 1

 ضابطه و مقدار تابع. 2

 دامنه و برد تابع. 3

 ي توابع خانواده. 4

طور به) تابع(م ششفصل از
تست در  1متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

 تــابعتســت از  51در ايــن فصــل 
عنـي بـراي هـر تسـت     ي. ايم آورده

ــور،  ــرين  51كنكـ ــت را تمـ تسـ
  .خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

51 

 تعداد سؤاالت سراسري

27 

ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
24 

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

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزسبز           آبي             

قرمزآبي             سبز             



 

  ی دوم ع :مل 
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  ي دوم تابع درجه

 ي دوم ي درجه معادله. 1

 )سهمي(دومنمودار تابع درجه.3

 معادالت كسري و راديكالي. 2

  ي دوم ي درجه هاي معادلهبحث در تعداد ريشه

  ي دوم ي درجه هاي معادله روابط بين ريشه
  ي دوم ي درجه روش حل معادله

  ي نمودار سهمي معادله

  سهمي رسم
  ن آنتقار و محور )سهمي minو  max(مختصات رأس سهمي

  كسريمعادالت 
 معادالت راديكالي

) ي دوم تابع درجه(فصل هفتماز
 2طور متوسط در هر سال  به

ر كنكورهاي سه سال اخير تست د
  .طرح شده است

تـابع  تسـت از   133در اين فصل 
عني براي ي. ايم آورده ي دوم درجه

 67در حـدود  هر تسـت كنكـور،   
  .تست را تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

133 

 تعداد سؤاالت سراسري

80 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

53 

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 ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ

قرمزآبي             سبز             

قرمزي             سبز           آب  

قرمزآبي             سبز             



 

  یات: مل 
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  ركيبياتت

 )اصل ضرب(اصل اساسي شمارش . 1

 جايگشت. 2

 تركيب و مسائل آن. 3

طور  به) تركيبيات(فصل هشتم از
تست در  1متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

تســــت از  65در ايـــن فصــــل  
عني براي هر ي .ايم آوردهتركيبيات 

تست را تمـرين   65تست كنكور، 
  .خواهيد كرد

 ت فصلتعداد سؤاال

65 

 تعداد سؤاالت سراسري

43 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

22 

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 
رنگ قرمز ارزيابي  خود را در حد

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

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

تدالل: ھمل  واع ا   ا
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  انواع استدالل

 درك شهودي.1

 استدالل استقرايي.3

 استدالل استنتاجي.5

 استدالل تمثيلي.2

 استقراي رياضي.4

)انواع استدالل(فصل نهم از مثال نقض.6
 1طور متوسط در هر سال  به

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است
انـواع  تسـت از   43در اين فصـل  

عني براي هر ي. ايم آوردهاستدالل 
تست را تمـرين   43تست كنكور، 
  .خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

43 

 تعداد سؤاالت سراسري

22 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

21 

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 ميكرديد 
  .آبي را رنگ كنيد

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

قرمزسبز                 آبي       

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

با: دھمل  د د دا   ی ا
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  هاي اعداد دنباله

 ي هندسي دنباله. 2

 ي مثلثي دنباله. 4

 ي حسابي دنباله. 1

 ي فيبوناتچي دنباله. 3

 ي مربعيدنباله.5
)اي اعداده دنباله(فصل دهم از
 2طور متوسط در هر سال  به

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

ــل  ــن فصـ ــت از  132در ايـ تسـ
عنـي  ي. ايـم  آورده هاي اعداد دنباله

تست را  66براي هر تست كنكور، 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

132 

 تعداد سؤاالت سراسري

85 

ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
47 

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

  بخيلي خو :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 یدپ   با  ی  ود را ارزیا  .ر 

قرمز        آبي             سبز    

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

م: یازدھمل    گار
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  لگاريتم

 تعريف لگاريتم. 1

 معادالت لگاريتمي. 3

 هاي لگاريتم روابط و فرمول. 2

 كاربرد لگاريتم. 4
 كاربرد مسائل زلزله

  كاربرد مسائل صوت
طور  به) لگاريتم(فصل يازدهم از

تست در  1متوسط در هر سال 
كنكورهاي سه سال اخير طرح 

  .شده است
م لگاريتتست از  68در اين فصل 

عنـي بـراي هـر تسـت     ي. ايم آورده
ــور،  ــرين  68كنكـ ــت را تمـ تسـ

  .خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

68 

 اد سؤاالت سراسريتعد

47 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

21 

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

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .ين قسمت مسلط نيستمبه ا :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، گ ت دا ید  ام  گامبا  ی  ود را ارزیا ر   .پ

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

ی دل: دوازدھمل    سازی ریا
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  سازي رياضي مدل

 مسائل رشد. 1

  )ماكزيمم كردن درآمد و سود(بازاريابيسازي ومسائل بهينه.3

 )عمر و قدمت نيمه(مسائل زوال  .2

سازي مدل(فصل دوازدهم از
طور متوسط در هر  به) رياضي
تست در كنكورهاي سه  1سال 

  .سال اخير طرح شده است
تســـت از  59در ايـــن فصـــل  

عنـي بـراي   ي. ايم آورده سازي مدل
تســت را  59هــر تســت كنكــور، 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

59 

 داد سؤاالت سراسريتع

35 

ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
24 

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

حث مسلط نيستيد و دانش آن مب
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

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             



 

ی: زدھمل  قدما مال    ا
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    

  احتمال مقدماتي

 احتمال تجربي. 1

 پيشامد مركب.3

 احتمال نظري. 2

 پيشامدهاي مكمل. 4

)قدماتياحتمال م(از فصل سيزدهم 
تست  2طور متوسط در هر سال  به

در كنكورهاي سه سال اخير طرح 
  .شده است

ــل  ــن فصـ ــت از  110در ايـ تسـ
عنـي  ي. ايم آوردهاحتمال مقدماتي 

تست را  55براي هر تست كنكور، 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

110 

 تعداد سؤاالت سراسري

74 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

36 

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

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

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمز           آبي             سبز  




