
 

 

 69ـ مهر استاد محمد ضرابی   ریاضی و فیزیکرشته:    دوم و سومپایه:    و حسابان 2ریاضی نام درس :   برنامه ریزی )کنکور(جدول فهرست موضوعات درسی جهت 

 صفحه موضوع برای مطالعه  فصل پایه جلسه
وقت 

 یادگیری

 تعداد

 تست

 وقت

 ستت 
سطح 

 موضوع
 پیش نیاز

حدود سوال 

 در کنکور

 1یا  0 بدون پیش نیاز آسان    5-52 الگو و دنباله 1 دوم 1

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط    52-22 مفهوم تابع 5 دوم 5

 1یا  0 مفهوم تابع متوسط    22-52 نامعادله و تعیین علامت –توابع خاص  3 دوم 3

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط به بالا    52-151  توابع نمایی و لگاریتمی 4 دوم 4

 1 بدون پیش نیاز متوسط به بالا    155-121  مثلثات 2 دوم 2

 1یا  0 بدون پیش نیاز آسان    123-174  ماتریس 2 دوم 2

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط به بالا    172-190  ترکیبیات 7 دوم 7

         معادلات و نامعادلات ،یمحاسبات جبر 1 سوم 

 1یا  0 5دنباله های حسابی و هندسی از ریاضی متوسط    5-2 مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی 1 سوم 5

 1یا  0 (1چند جمله ای ها )ریاضی متوسط    2-5 تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری 1 سوم 9

 1یا  0 تقسیم چند جمله ای ها و بخش پذیری آسان    5-12 م م و ک م م چند جمله ای ها بسط چند جمله ای ب 1 سوم 10

 5یا  1 5و1بخش های مربوطه در ریاضی  متوسط    12-54 ماگزیمم و مینیمم توابع درجه دوم –معادلات  1 سوم 11

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط    54-31 معادلات شامل عبارت های گویا و اصم 1 سوم 15

 5یا  1 5رسم نمودار توابع در ریاضی  متوسط    31-32 حل معادلات به روش هندسی 1 سوم 13

 1یا  0 بدون پیش نیاز متوسط    32-40 معادلات و نامعادلات قدر مطلقی –قدر مطلق  1 سوم 14

معادلات و نامعادلات قدر  –قدر مطلق  متوسط    41-45 حل نا معادلات به روش هندسی 1 سوم 12

 مطلقی
 1یا  0

        تابع 2 سوم 

 1یا  0 5مفهوم تابع از ریاضی  متوسط    44-24 رسم نودار توابع –یادآوری و تکمیل  5 سوم 12

 1یا  0 مفهوم تابع متوسط    24-72 ترکیب توابع –اعمال جبری روی توابع  5 سوم 17

 1یا  0 مفهوم تابع متوسط    72-52 توابع زوج و فرد و توابع صعودی و نزولی 5 سوم 15

 1یا  0 5توابع یک به یک و تابع وارون ریاضی متوسط به بالا    52-92 وارونتوابع یک به یک و تابع  5 سوم 19

 1یا  0 مفهوم تابع آسان    92-99 توابع چند جمله ای و توابع متناوب 5 سوم 50

 5یا  1 مفهوم تابع متوسط به بالا    99-105 توابع پله ای و تابع جزء صحیح 5 سوم 51



 

 

 صفحه موضوع برای مطالعه  فصل پایه جلسه
وقت 

 یادگیری

 تعداد

 تست

 وقت

 ستت 
سطح 

 موضوع
 پیش نیاز

حدود سوال 

 در کنکور

        توابع مثلثاتی 3 سوم 

 1یا  0 5توابع مثلثاتی در ریاضی متوسط    104-110 تانژانت و کتانژانت 3 سوم 55

 1یا  0 تانژانت و کتانژانت متوسط به بالا    110-117 اتحادهای مثلثاتی 3 سوم 53

 1یا  0 یمثلثات یاتحادها+ تانژانت و کتانژانت متوسط به بالا    115-153 معادلات مثلثاتی 3 سوم 54

 متوسط به بالا    154-130 وارون توابع مثلثاتی 3 سوم 52
ات معادل تانژانت و کتانژانت+ اتحادهای مثلثاتی+

 مثلثاتی
1 

         حد توابع 4 سوم 

 1یا  0 بدون پیش نیاز آسان    135-139 حد راست و چپ 4 سوم 52

57 
 سوم

4 
حد در توابع  –قضایای حد  -همسایگی های یک نقطه 

 کسری
 5یا 1 حد راست و چپ متوسط    123-140

 1 بخش های قبلی همین فصل )چهار( آسان    124-125 پیوستگی توابع 4 سوم 55

 5 سوم 

مثلث

 اتی

        مشتق

 1 مفهوم حد اسان    120-170 خط مماس بر منحنی ها و مشتق تابع 2 سوم 59

 1یا  0 خط مماس بر منحنی ها و مشتق تابع آسان    170-172 روش های محاسبه مشتق توابع 2 سوم 30

 1یا  0 روش های محاسبه مشتق توابع متوسط به بالا    172-155 آهنگ تغییرات 2 سوم 31

 1یا  0 روش های محاسبه مشتق توابع متوسط    155-154 توابع مثلثاتی مشتق 2 سوم 35

 5یا  1  متوسط به بالا    154-190 مشتق توابع وارون و توابع مرکب 2 سوم 33

 

 : یادآوری مهم 

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

ِباید در دستور کار دانش آموز باشد.( یبیتست زدن چند موضوع با هم )ترک زیتست زدن به صورت موضوع به موضوع و نمباحث خوانده شده در طول دوره و مرتب  تمرین 
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