
ww
w-
ka
no
on
-ir



 ترتيب سوال ها از دهم به دوازدهم قرار شده است اما در چند سوال مبحث موردنظر بر

.پايه اولويت داشته است و جابجايي رخ داده است

 اين قسمت اما انتهاي سوال ها قرار داشت، بين دو نظام در اغلب سوال هاي غيرمشترك

در قسمت مشترك قرار گرفت) ١١٥سوال (در يك مورد شده است، جابه جايي هم دچار 

 بود سوال ٢٤ )ديفرانسيل و حسابان ، ٢ رياضي (حسابان مجموعه سهم قديم نظام كنكور در
 يافت، تقليل سوال ٢٠ به ) ٢ و ١ حسابان ،١ رياضي(مجموعه اين سوال تعداد ٩٨ كنكور در

ww.يافت كاهش سوال ١٨ به ها سوال اين تعداد ٩٩ كنكور در امسال
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 درصد با ترتيب قرار گرفتن هر مبحث  ٩٠طرح سوال از هر مبحث

.  در كتاب درسي مطابقت دارد

  ،مجموعه، الگو و دنباله، توان هاي گويا و عبارت هاي جبري

معادله ها و نامعادله ها، جبرو معادله، تابع، توابع نمايي و 

لگاريتمي، مثلثات پايه، حدو پيوستگي، مثلثات دوازدهم، حدهاي 

wwنامتنايي و حد در بينهايت، مشتق 
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است شده طرح درسي كتاب سطح در ها سوال تمامي

مثال و ها تمرين از مستقيم طور به حسابان سوال ١٨ از سوال ١٧ تعداد 
 و تمرينات تركيب با اينكه يا است شده طراحي درسي كتاب هاي

.است حل قابل مختلف مباحث
نشده مطرح درسي كتاب هاي تمرين در جديد نظام ١١٤ سوال فقط 

  هاي فصل سر در كه است دنباله حد هاي سوال شبيه سوال اين .است
 از استفاده محترم طراحرسد مي نظر به .است شده حذف جديد نظام

 داشته نظر مد را هندسي دنباله از استفاده يا نمايي توابع نمودارهاي
wwاست
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سوال ٩ :)دوازدهم(٢حسابان ازكتاب تعدادسوال

سوال ٧ :) يازدهم (١حسابان ازكتاب سوال تعداد

سوال ٢ :)دهم( ١رياضي كتاب از سوال تعداد
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نام مبحث )سوالتعداد (٩٩سراسري داخل كشور 

مجموعه، الگو و دنباله ١

مثلثات ٤
توان هاي گويا و عبارت هاي جبري ٠

معادله و نامعادله ١
شمارش بدون شمردن ٠

هندسه تحليلي ٠ww
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`نام مبحث )سوالتعداد (٩٩سراسري داخل كشور 

تابع ٣

بخش پذيري و تقسيم ١

تابع نمايي و لگاريتمي ٢

حد و پيوستگي ٢

حد نامتناهي و حد در بينهايت ١

مشتق ٣

كاربرد مشتق حذفي

تعداد سوال از هر مبحث
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 تابع اطالعات با كه باشد مي نمودارها تبديل مبحث به مربوط ١٠٨ سوال•
.داد پاسخ را سوال ميتوان هم دهم

  بخش در است، درسي كتاب محدوده از خارج نظر به كه را ١١٤ سوال•
.ايم كرده حساب لگاريتمي و نمايي توابع

 اتحادهاي و دوم درجه معادله از زيبا و تركيبي سوالي هم ١٢١ سوال•
 .است شده حساب مثلثات بخش در كه است مثلثاتي

  شده حذف كنكور هاي سرفصل از مشتق كاربرد مبحث اينكه به توجه با •
.اند آورده روي تركيبي و پايه سواالت به بيشتر طراحان است،
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ترتيب تقريبي سواالت:

رياضيات گسسته–آمار و احتمال –٣هندسه –٢و هندسه  ١هندسه 

 در ابتداي سواالت رياضي يعني قبل از سواالت ) مباني رياضيات( سواالت فصل اول آمار و احتمال
.حسابان و بقيه فصل هاي آن بعد از سواالت فصل تركيبيات كتاب گسسته قرار گرفته بود

 ترتيب مشخصي نداشت و تقريبا مخلوط شده بود ٢و  ١سواالت فصل هاي كتاب هندسه.

 ٣٨سوال به  ٣٥از ٩٨گسسته نسبت به سال  -تعداد سوال هاي مجموعه هندسه ٩٩در كنكور 
.سوال افزايش يافت
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 طرح سوال از هر مبحث به جز چند مورد با ترتيب قرار گرفتن هر مبحث در كتاب هاي درسي
مطابقت دارد

 قضيه تالس و تشابه، تجسم فضايي:  ١هندسه

ترسيم هاي هندسي و استدالل، قضيه تالس و تشابه، چند ضلعي ها، تجسم فضايي: (ترتيب فصل هاي كتاب(

 دايره، تبديل هاي هندسي، روابط طولي در مثلث: ٢هندسه

دايره، تبديل هاي هندسي، روابط طولي در مثلث: (ترتيب فصل هاي كتاب(

 مقاطع مخروطي، ماتريس: ٣هندسه

ماتريس، مقاطع مخروطي، بردارها: (ترتيب فصل هاي كتاب(

مباني رياضيات، احتمال، آمارتوصيفي: آمار و احتمال

مباني رياضيات، احتمال، آمار توصيفي، آمار استنباطي: (ترتيب فصل هاي كتاب(

تركيبيات، نظريه اعداد، گراف: رياضيات گسسته

نظريه اعداد، گراف، تركيبيات: (ترتيب فصل هاي كتاب(ww
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سوال  ٥  )دهم( ١هندسه

سوال ٧  ) يازدهم (٢ هندسه

سوال ٧  )دوازدهم( ٣ هندسه

سوال ٩ )يازدهم( آمارواحتمال

سوال ١٠  )دوازدهم( گسسته رياضيات
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كتاب نام نام مبحث سراسري داخل كشور  
)تعداد سوال(٩٩

١ هندسه

ترسيم هاي هندسي و استدالل ٠

قضيه تالس و تشابه ٤

چند ضلعي ها ٠

تجسم فضايي ١

٢هندسه 
دايره ٤

تبديل هاي هندسي ١

روابط طولي در مثلث ٢ww
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نام كتاب نام مبحث سراسري داخل كشور  
)تعداد سوال(٩٩

٣هندسه 
ماتريس ٣

مقاطع مخروطي ٤

بردارها ٠

و احتمال آمار

مباني رياضيات ٤

احتمال ٤

امار توصيفي ١

امار استنباطي ٠

رياضيات گسسته
نظريه اعداد ٤

گراف ٣

تركيبيات ٣

تعداد سوال از هر مبحث


