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▪ از هـر مـبحث چـند سـوال در کــنکور سـراسـری طـرح خـواهـد شـد؟

دروس عـمومـی
ادبیات

تعداد سوال مبحث

۳ واژگان

۳ Dام

۱ تاریخ ادبیات

۵ دستور

۹ قرابت معنایی

۴ آرایه

دین و زندگی
تعداد سوال مبحث

۹ Uم

۳ احادیث

۷ معنی و مفهوم آیات

۶ Uارتباط آیات و موضوعات م

عربی

تعداد سوال مبحث

۱۰ ترجمه و تعریب

۴ درک مطلب

۳ تحلیل صرفی

۱ اعراب گذاری

۷ قواعد

زبان

تعداد سوال مبحث

۴ Grammar

۸ Vocab

۵ Close

۸ Reading



زیست شناسی
تعداد سوال مبحث

۰ زیسـت شـناسـی، دیــروز، امــروز و فـردا
۳ گــوارش و جـذب مـواد
۲ تــبادmت گـازی
۲ دســتگاه حـرکـتی
۱ تــقسیم یـاخـته
۱ پـاسـخ گـیاهـان بـه محـرک هـا
۳ انــتقال اطـDعـات در نسـل هـا
۲ از انــرژی بـه مـاده
۲ رفــتار هـای جـانـوران
۳ گـردش مـواد در بـدن
۳ تــنظیم اســمزی و دفـع مـواد زائـد
۳ از یـاخـته تـا گـیاه
۰ تــنظیم شـیمیایـی
۳ تـولـید مـثل
۲ مـولـکول هـای اطـDعـاتـی
۲ تــغییر در اطـDعـات وراثــتی
۱ فــناوری هـای نـویـن زیســتی
۳ ایــمنی
۲ جـذب و انــتقال مـواد در گـیاهـان
۳ تــنظیم عـصبی
۳ حـواس 
۱ از مـاده بـه انــرژی
۲ تـولـید مـثل نـهانـدانـگان
۳ جـریـان اطـDعـات در یـاخـته

▪ از هـر مـبحث چـند سـوال در کــنکور سـراسـری طـرح خـواهـد شـد؟

دروس اخـتصاصـی • ویـژه رشـته تجـربـی



فیزیک
تعداد سوال مبحث

۳ حـرکـت شـناسـی
۴ نـوسـان و مـوج
۲ فـشار
۳ الــکتریــسیته جـاری
۳ نـیرو شـناسـی
۱ انــدازه گـیری
۳ گـرمـا
۳ مـغناطـیس
۳ انــرژی اتـمی
۲ کـار و انــرژی
۳ الــکتریــسیته سـاکـن

شیمی
تعداد سوال مبحث

۳ کــیهان زادگــاه الــفبای هسـتی

۱ ردپــای گـازهـا در زنـدگـی

۱ آب آهـنگ زنـدگـی

۲ قـدر هـدایـای زمــینی را بـدانـیم

۴ در پـی غـذای سـالـم

۶ پـوشـاک نــیازی پـایـان نـاپـذیـر

۴ مـولـکول هـا در خـدمـت تـندرسـتی

۳ آسـایـش و رفـاه در سـایـه شـیمی

۴ شـیمی جـلوه ای از هـنر، زیـبایـی، مـانـدگـاری

۲ شــیمی، راهـی بـه سـوی آیــنده ای روشـن تـر

ریاضیات
تعداد سوال مبحث

۴ مــثلثات
۳ هـندسـه
۲ احــتمال
۴ مشـتق
۱ الـگو
۳ مــعادmت و نـامـعادmت
۲ لـگاریـتم
۱ آمـار
۲ کـاربـرد مشـتق
۱ مـقاطـع مخـروطـی
۱ شــمارش بـدون شــمردن
۴ حـد و پـیوسـتگی
۲ تـابـع



▪ از هـر مـبحث چـند سـوال در کــنکور سـراسـری طـرح خـواهـد شـد؟

دروس اخـتصاصـی • ویـژه رشـته ریـاضـی

ریاضیات

تعداد سوال مبحث

۲ مجموعه،الگو،دنباله

۱ توان گویا

۲ تابع

۳ حد و پیوستگی

۳ مشتق

۲ قضیه تالس و تشابه

۴ ترکیبیات

۱ روابط طولی مثلث

۲ آمار

۲ تجسم فضایی

۲ تبدیل های هندسی

۳ ماتریس

۱ بردار

۲ احتمال

۴ نظریه اعداد

۲ گراف

۳ مقاطع مخروطی
۳ مبانی ریاضی
۱ چند ضلعی ها

۳ مثلثات

۲ معادله و نامعادله

۱ تابع لگاریتمی

۱ حد نامتناهی و بی نهایت

۲ کاربرد مشتق

۳ دایره



فیزیک

تعداد سوال مبحث

۴ حرکت شناسی

۲ فیزیک هسته ای

۴ ترمودینامیک

۲ فیزیک اتمی

۱ ویژگی مواد

۳ کار و انرژی

۴ جریان الکتریکی و مدار

۵ دینامیک

۵ الکتریسیته ساکن

۵ دما و گرما

۴ نوسان و موج

۲ القای مغناطیسی

۲ برهم کنش موج ها

۲ مغناطیس

شیمی

تعداد سوال مبحث

۳ کــیهان زادگــاه الــفبای هسـتی
۱ ردپــای گـازهـا در زنـدگـی
۱ آب آهـنگ زنـدگـی
۲ قـدر هـدایـای زمــینی را بـدانـیم
۴ در پـی غـذای سـالـم
۶ پـوشـاک نــیازی پـایـان نـاپـذیـر
۴ مـولـکول هـا در خـدمـت تـندرسـتی
۳ آسـایـش و رفـاه در سـایـه شـیمی
۴ شـیمی جـلوه ای از هـنر، زیـبایـی، مـانـدگـاری
۲ شــیمی، راهـی بـه سـوی آیــنده ای روشـن تـر



▪ از هـر مـبحث چـند سـوال در کــنکور سـراسـری طـرح خـواهـد شـد؟

دروس اخـتصاصـی • ویـژه رشـته انـسانـی

ریاضیات

تعداد سوال مبحث

۲ عبارت گویا

۱ معادله گویا

۶ تابع

۴ آمار

۳ احتمال

۱ گزاره

۳ دنباله

علوم و فنون ادبی

تعداد سوال مبحث

۱ معنی لغت

۷ تاریخ ادبیات و سبک شناسی

۸ عروض

۲ قافیه

۸ آرایه ادبی

۴ قرابت معنایی

عربی تخصصی

تعداد سوال مبحث

۹ ترجمه و تعریب

۱ اعراب گذاری

۳ تحلیل صرفی

۷ قواعد



روانشناسی

تعداد سوال مبحث

۷ تعریف و روش مورد مطالعه

۴ روانشناسی رشد

۱ احساس، توجه، ادراک

۱ حافظه و علل فراموشی

۲ حل مسئله

۲ تصمیم گیری

۱ انگیزه و نگرش

۱ روانشناسی سDمت

۱ سواmت ترکیبی

منطق و فلسفه کنکور انسانی 
درباره این درس می تونیم بگیم که حدود ۹ سوال رو از درس منطق و ۱۶ سوال رو از فلسفه 


خواهیم داشت

همچنین سواmت درس منطق کمتر از بخش حفظیات این کتاب مطرح میشن.

تاریخ و جغرافیای کنکور انسانی 
در این دروس هر سال حدود ۵ سوال از هر کتاب مطرح میشه و جمعا ۳۰ سوال رو از این 


دروس در کنکور داریم که درصد و ترازشون باهم محاسبه میشه.
علوم اجتماعی کنکور انسانی 

درباره علوم اجتماعی هم همینطور که می دونید مهم ترین کتابمون، جامعه شناسی یازدهم 
هست! ولی سواmی این درس معمولن ترکیبی هستند و تسلطتون باید در هر کتاب تا حد 


mزم باشه.
اقتصاد کنکور انسانی 

در خصوص این درس هم باید بگیم که بیشتر سواmت رو از مسائل اقتصاد خواهیم داشت 

و همچنین سواmتی که ممکنه از بخش حفظیات طرح بشن، بDاستثنا ترکیبی بودند.



 ✨ ســـبد ســـبز 
رو چــیدیــم کــه بــا  ای  تــو ایـــن ســـبد بـــراتـــون مــباحــث نســــبتاً ســـاده 

رو  و تســـلط روشــــون مــی تــونــید تــــعداد ســـــواfت مـــعقولـــی  مـــطالـــعه 
در کــــنکور ســـراســـری پــاســخ  (کــه تـــعدادشـــونـــم بـــراتـــون مـــشخص شـــده) 

بــدیــد. 
و پـــرتـــکرار کــــنکور  حـــواســـتون بــاشــه کــه ایـــنا هـــمون مــباحــث ســـاده 

ســـراســـری هســــتند کــه هــر داوطـــــلب کـــــنکوری بــایــد بــدونــه.

یه نکته مهم! 

 # ســـبد آبـــی 
داده شـــده کــه  تــو ایـــن ســـبد مــباحــث ســـخت تــر کــــنکور ســـراســـری قـــرار 
الــــبته بـــرای رســــیدن بــه رتـــبه هـــای خـــیلی خـــوب بــه هـــیچ وجـــه نــبایــد 

ازشــــون بـــگذریـــن! 
و تـــرکـــیبی بـــودن ســـــواfی  پــس حـــواســـتون بــه ایـــن مــباحــث هــم بــاشــه 

کــــنکور هــم یـــادتـــون نـــره.



چند سوال؟ مبحث نام درس

۱۳ الی ۱۴ تست لغات ، قرابت معنایی ، تاریخ ادبیات ادبــیات

۱۴ الی ۱۶ تست تـرجـمه، مــفهوم، لـغت، درک مــطلب، جـمع مکســر، مــتضاد، 
مــترادف

عـربـی

۱۴ الی ۱۵ تست آیــات، احـادیـث و اشــعار دیـنی

۱۳ الی ۱۴ تست Vocab, close زبـان

چند سوال؟ مبحث نام درس

۱۱ الی ۱۲ تست آرایه، دستور  ادبــیات

۹ الی ۱۱ تست قـواعـد و تحــلیل صـرفـی، حـرکـت گــذاری عـربـی

۱۰ الی ۱۱ تست مـتن دیـنی

۱۱ الی ۱۲ تست Reading, grammar زبـان

دروس عمومی

سبد سبز 

سبد آبی



چند سوال؟ مبحث نام درس

۱۳ الی ۱۶ تست تابع، مجموعه الگو دنباله، حد و پیوستگی، مشتق، شمارش بدون شمردن، آمار 
نمایی لگاریتم ریـاضـی

حدود ۳۰ الی ۳۲ تست
دیــروز امــروز فــردا، گــوارش، تــبادmت گــازی، تــنظیم اســمزی و دفـع مــواد، 

اعــصاب، حــواس، حـرکـت، تــنظیم شـیمیایـی، ایــمنی، مـولـکولـهای اطـDعـاتـی، 
جـریـان اطـDعـات در یـاخـته، تــغییر در اطـDعـات وراثــتی، رفــتار هـای جـانـوران

زیسـت

۱۵ الی ۱۸ تست
فـیزیـک و انــدازه گــیری، کـار و انــرژی، مـفاهـیم فــشار، مـفاهـیم گـرمـا، الــکتریــسیته 

سـاکـن، الــکتریــسیته جـاری تـا سـر اتــصال مـقاومـتها، مـغناطـیس، حـرکـت، 
نـوسـان، فـیزیـک اتـمی

فـیزیـک

۱۶ الی ۱۸ تست

 کــیهان زادگــاه الــفبای هســتی، ردپــای گـازهـا در زنـدگـی، حــفظیات آب آهـنگ
 زنـدگـی، قـدر هـدایـای زمــینی را بـدانـیم، حــفظیات در پـی غـذای سـالـم، مـولـکولـها
 در خـدمـت تـندرسـتی، حــفظیات آسـایـش و رفـاه در سـایـه شــیمی، شـیمی جـلوه ای

از هـنر زیـبایـی مـانـدگـاری

شـیمی

چند سوال؟ مبحث نام درس

۱۱ الی ۱۲ تست مثلثات، معادله نامعادله، احتمال، هندسه، مقاطع مخروطی، کاربرد ریـاضـی

۹ الی ۱۱ تست
گـردش مــواد، گـیاهـی دهـم (سـلول و بـافـت گـیاهـی) ۲ فـصل، گـیاهـی 

یـازدهـم(تـولـیدمـثل و رشـد گـیاهـی) ۲ فـصل، تــقسیم یـاخـته، تـولـید مـثل، انــتقال 
اطـDعـات در نسـل، از مـاده بـه انــرژی، از انــرژی بـه مــاده، فــناوری نـویـن زیســتی

زیسـت

۱۰ الی ۱۱ تست مـسائـل فــشار، مـسائـل گـرمـا، اتــصال مـقاومـتها و مــدار، الــقای مـغناطـیسی، 
دیـنامـیک، مـوج و نـور فـیزیـک

۱۱ الی ۱۲ تست
 مـسائـل آب آهـنگ زنـدگـی، مـسائـل در پـی غـذای سـالـم (ســینیتیک)، پـوشـاک نــیازی
 پـایـان نـاپـذیـر، مـسائـل آسـایـش و رفـاه در سـایـه شــیمی، شـیمی راهـی بـه آیــنده ای

 روشـن تـر
شـیمی

دروس اختصاصی رشته تجربی

سبد سبز 

سبد آبی



چند سوال؟ مبحث نام درس

۱۱ تست توان گویا، الگو دنباله، تابع، لگاریتم، حد و پیستگی حـسابـان و ریـاضـی پـایـه

۲۲ تست تـبدیـل، تـرسـیم، دایــره، چـند ضــلعی، احــتمال، مـاتـریـس، بــردار، مـبانـی ریـاضـی، 
تـرکـیبیات، نـظریـه اعــداد، آمـار هـندسـه گسســته آمـار

۲۵ تست
فـیزیـک و انــدازه گــیری، کـار و انــرژی، مـفاهـیم فــشار، مـفاهـیم گـرمـا، الــکتریــسیته 

سـاکـن، الــکتریــسیته جـاری تـا سـر اتــصال مـقاومـتها، مـغناطـیس، حـرکـت، 
نـوسـان، فـیزیـک اتـمی

فـیزیـک

۱۶ الی ۱۸ تست

 کــیهان زادگــاه الــفبای هســتی، ردپــای گـازهـا در زنـدگـی، حــفظیات آب آهـنگ
 زنـدگـی، قـدر هـدایـای زمــینی را بـدانـیم، حــفظیات در پـی غـذای سـالـم، مـولـکولـها
 در خـدمـت تـندرسـتی، حــفظیات آسـایـش و رفـاه در سـایـه شــیمی، شـیمی جـلوه ای

از هـنر زیـبایـی مـانـدگـاری

شـیمی

چند سوال؟ مبحث نام درس

۱۳ تست معادmت، مثلثات، مشتق و کاریردها حـسابـان و ریـاضـی پـایـه

۹ تست تـالـس تـشابـه، تـجسم فـضایـی، مـقاطـع مخـروطـی، روابــط طـولـی مـثلثاتـی هـندسـه گسســته آمـار

۲۰ تست مـسائـل فــشار، مـسائـل گـرمـا، اتــصال مـقاومـتها و مــدار، الــقای مـغناطـیسی، 
دیـنامـیک، مـوج و نـور، بـرهـم کـنش مـوج، تـرمـودیـنامـیک فـیزیـک

۱۷ الی ۱۹ تست
 مـسائـل آب آهـنگ زنـدگـی، مـسائـل در پـی غـذای سـالـم (ســینیتیک)، پـوشـاک نــیازی
 پـایـان نـاپـذیـر، مـسائـل آسـایـش و رفـاه در سـایـه شــیمی، شـیمی راهـی بـه آیــنده ای

 روشـن تـر
شـیمی

دروس اختصاصی رشته ریاضی

سبد سبز 

سبد آبی



چند سوال؟ مبحث نام درس

۱۴ تست تابع، آمار، احتمال، گزاره  ریـاضـی

۹ تست تـولـید، بــازار، پـول و بـانـک، اقــتصاد بـین الــملل، اقــتصاد ایــران اقــتصاد

۱۰ الی ۱۲ تست مـعنی لـغت، تـاریـخ ادبــیات، قـرابـت مـعنایـی عـلوم و فـنون ادبـی

۹ تست تـرجـمه و تـعریـب عـربـی تــخصصی

۹ تست مـنطق (ســواmت مـنطق کــنکور ابــهام کــمتری دارنــد.) مـنطق و فــلسفه

۱۴الی ۱۵ تست تـعریـف و روش مـورد مـطالـعه، روانـشناسـی رشـد، احــساس تـوجـه ادراک، انــگیزه 
و نــگرش، روانـشناسـی سـDمـت  روان شـناسـی

چند سوال؟ مبحث نام درس

۶ تست عبارت گویا، معادله گویا، دنباله ریـاضـی

۶ تست آشـنایـی بـا شـاخـص هـای اقــتصادی، فـقر و تـوزیـع درآمــد اقــتصاد

۱۸ تست عــروض، قـافـیه، آرایــه ادبـی عـلوم و فـنون ادبـی

۱۱ تست اعــرابــگذاری، تحــلیل صـرفـی، قـواعـد
عـربـی تــخصصی

۱۶ تست فــلسفه یـازدهـم و دوازدهــم (امــکان طـرح ســواmت پــیچیده تـر نسـبت بـه مـنطق) مـنطق و فــلسفه

۵ الی ۶ تست حـافـظه و عـلل فـرامـوشـی، حـل مــسئله، تــصمیم گـیری روان شـناسـی

دروس اختصاصی رشته انسانی
سبد سبز 

سبد آبی

توجه کنید که دروس تاریخ و جغرافیا با توجه به اینکه معموm از هر کتاب ۵ 
سوال طرح میشه، پس اولویت باید با کتابی باشه که خوندنش براتون راحت 
تره، همینطور در درس جامعه شناسی امکان تفکیک خیلی وجود نداره اما 
میشه گفت که جامعه شناسی دهم به مراتب از جامعه شناسی یازدهم و 

دوازدهم مباحث ساده تری رو بیان میکنه.


