
 

ث پا( اولش      ) با
حسابان ، 2هاي درسي رياضي  از كتاب ،طراحي سؤاالت منابع. سؤال است 24، درس رياضي شامل رياضيي  رشته در كنكور سراسري

ي هريك از اين  هاي طراحي شده الداد سؤتع ،رياضي االت كنكور سراسريبا بررسي سؤ .ستو حساب ديفرانسيل و انتگرال ا
   .مشخص شده است زيرودار نمدر ، ها كتاب

  »كنكور سراسري در درسي هاي سهم كتاب«

  
 .تست آورده شده است 494كه در اين كتاب  سؤال است 10اين بخش در كنكور سراسري، شامل . فصل است 5ي اين كتاب شامل  بخش پايه
ميانگين سهم سؤاالت هر مبحث را در زير، ودار نم  .تست براي تمرين شما موجود است 50حدود طور ميانگين به ازاي هر سؤال،  بنابراين به

  . تعداد سؤاالت هر مبحث براساس اهميت نسبي آن در كنكور تعيين شده است. كند كنكور سراسري مشخص مي

  »كنكور سراسري در   پايهبخش سهم سؤاالت «

  

  »دانشگاهي نياز براي رياضي پيش ي پيش مباحث پايه«
مباحث هاي پايه را در  مباحث پايه مسلط باشيد، جدول زير كاربرد فصلبرخي از ، بايد بر )دانشگاهي پيش( مباحثبراي تسلط بر 

  .دهد نمايش مي دانشگاهي پيش

محاسبات جبري، 
  معادالت و نامعادالت

هاي حسابي و  دنباله مثلثات  تابع
  هندسي

 توابع نمايي و لگاريتمي

 يادآوري مفاهيم پايه 
 حد و پيوستگي  
 مشتق و كاربرد آن  
 انتگرال  

 حد و پيوستگي  
 مشتق و كاربرد آن  
 انتگرال  

حد و پيوستگي 
 مشتق و كاربرد آن  
 انتگرال  

 ها دنباله   مشتق و كاربرد آن  
 انتگرال  

  



 

ث ( دومش   ی شیپبا    )دا
تست  1007كه در اين كتاب  سؤال است 14اين بخش در كنكور سراسري، شامل . فصل است 5اين كتاب شامل  دانشگاهي يشبخش پ

ميانگين سهم زير، نمودار . تست براي تمرين شما موجود است 72طور ميانگين به ازاي هر سؤال  بنابراين به. آورده شده است
  تعداد سؤاالت هر مبحث براساس اهميت نسبي آن در كنكور تعيين. كند سؤاالت هر مبحث را در كنكور سراسري مشخص مي

  . شده است
  

  »كنكور سراسري در دانشگاهي يشپبخش سهم سؤاالت «
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