
 

 

 69ـ مهر استاد محمد ضرابی   ریاضی و فیزیکرشته:  پیش دانشگاهیپایه:   حساب دیفرانسیل برنامه ریزی )کنکور( نام درس :جدول فهرست موضوعات درسی جهت 

 صفحه موضوع برای مطالعه  فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

 تعداد

 تست

 وقت

 ستت 
سطح 

 موضوع
 پیش نیاز

حدود سوال 

 در کنکور

 1یا  0 بخشی از فصل اول حسابان سانآ    1-11 یادآوری مفاهیم پایه صفر 1

        هادنباله یک 

 1یا  0 بدون پیش نیاز آسان    11-22 معرفی و انواع آن -ها دنباله یک 2

 1یا  0 معرفی و انواع آن -ها دنباله متوسط    21-31 همگرایی دنباله ها یک 3

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط    31-40 ∞±دنباله های واگرا  یک 4

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط به بالا    41-45 اصل موضوع تمامیت اعداد حقیقی یک 5

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط به بالا    45-41 یک دنباله مهم یک 2

 1یا  0 سه بخش قبلی همین فصل )یک( متوسط    41-50 هاجبر دنباله یک 1

        حد و پیوستگی دو 

 1یا  0  آسان    51-20 و فرآیند حد مفهوم حد دو 1

 1یا  0 مفهوم حد و فرآیند حد متوسط    20-24 حد بی نهایت دو 9

 1یا  0 مفهوم حد و فرآیند حد متوسط    25-21 حد در بی نهایت دو 10

 1یا  0 بخش ها قبلی همین فصل )دو( متوسط    29-14 مفهوم ریاضی حد دو 11

 1یا  0 بخش ها قبلی همین فصل )دو( متوسط    15-11 قضیه فشردگی دو 12

 1یا  0 بخش ها قبلی همین فصل )دو( متوسط    11-12 حد های یک طرفه دو 13

 1یا  0 ها قبلی همین فصل )دو( بخش متوسط    12-11 محاسبه یک حد مهم دو 14

بخش ها قبلی همین فصل )دو( به جز بخش های دوم  متوسط    11-95 پیوستگی تابع دو 15

 و سوم
 1یا  0

 1یا  0 تابع یوستگیپمحاسبه یک حد مهم+ متوسط به بالا    95-100 پیوستگی توابع مثلثاتی دو 12

 1یا  0 یتوابع مثلثات یوستگیپ+تابع یوستگیپ متوسط به بالا    100-102 ویژگی های مهم توابع پیوسته دو 11

 یها یژگیو+یتوابع مثلثات یوستگیپ+تابع یوستگیپ متوسط به بالا    102-104 پیوستگی وارون دو 11

 وستهیمهم توابع پ
 1یا  0

 1یا  0 تینها یب حد+حد ندیمفهوم حد و فرآ متوسط    104-101 حدهای نا متناهی )حد بی نهایت( دو 19

 1 حدهای نا متناهی )حد بی نهایت( متوسط به بالا    101-110 حد توابع کسری و مجانب قائم دو 20

 1 حد در بی نهایت متوسط به بالا    110-115 حد در بی نهایت و مجانب افقی دو 21

و مجانب  یتوابع کسر حد+(تینها ی)حد ب ینا متناه یحدها متوسط به بالا    115-120 حد بی نهایت در بی نهایت و مجانب مایل دو 22

 یو مجانب افق تینها یدر ب حد+قائم
1 



 

 

 صفحه موضوع برای مطالعه  فصل جلسه
وقت 

 یادگیری

 تعداد

 تست

 وقت

 ستت 
سطح 

 موضوع
 پیش نیاز

حدود سوال 

 در کنکور

        مشتق و کاربرد آن سه 

 1یا  0 مفهوم حد متوسط به بالا    121-130 آهنگ تغییر و خط تماس سه 23

 1یا  0 آهنگ تغییر و خط تماس متوسط به بالا    131-132 تابع مشتق سه 24

 1یا  0 مشتق تابع+و خط تماس رییآهنگ تغ متوسط به بالا    132-145 نتایج اولیه مشتق پذیری سه 25

 1یا  0 فصل)سه(بخش های قبلی همین  متوسط    145-151 مشتقات توابع بالاتر سه 22

 1یا  0 بخش های قبلی همین فصل)سه( متوسط به بالا    151-154 قاعده زنجیری سه 21

 1یا  0 بخش های قبلی همین فصل)سه( متوسط به بالا    154-151 مشتق گیری ضمنی سه 21

 1 مشتق ضمنیبخش های قبلی همین فصل)سه( به جز  متوسط به بالا    151-151 مشتق تابع وارون سه 29

 1 بخش های قبلی همین فصل)سه( متوسط به بالا    159-125 مشتق توابع نمایی و لگاریتمی سه 30

 2یا  1 بخش های قبلی همین فصل)سه( متوسط به بالا    125-111 اکسترم ها و مسایل بهینه سازی سه 31

 1 بخش های قبلی همین فصل)سه( به بالامتوسط     111-114 توابع صعودی و نزولی، تقعر و نقطه عطف سه 32

 1 بخش های قبلی همین فصل)سه( متوسط به بالا    114-191 ماگزیمم و مینیمم موضعی سه 33

 1یا  0 یریقاعده زنج+آهنگ تغییر و خط تماس متوسط به بالا    192-191 آهنگ تغییر وابسته سه 34

 1 تمام فصل سه به جز آهنگ تغییر و مشتق ضمنی ابالمتوسط به     191-210 رسم نمودار تابع سه 35

        انتگرال چهار 

 1یا  0 بدون پیش نیاز آسان    211-219 مسئله مساحت چهار 32

 1یا  0 مسئله مساحت متوسط به بالا    219-221 مساحت به عنوان حد مجموع چهار 31

 1یا  0 مساحت به عنوان حد مجموع+مسئله مساحت متوسط به بالا    221-239 انتگرال معین چهار 31

 1یا  0 بخش های قبلی همین فصل)چهار( متوسط به بالا    239-241 ویژگی های انتگرال معین چهار 39

 1یا  0 نیانتگرال مع یها یژگیو+نیانتگرال مع متوسط به بالا    241-249 قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال چهار 40

 : یادآوری مهم 

 است. متفاوت برای مطالعه، تکرار و تست هر مبحث با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان زمان لازم 
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