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 مباحث تقسیم بندی عنوان درس

 ریاضی عمومی
 ۲و  ۱

 (۲)ضریب: 

 اول ۲۵٪
 تابع، حد و پیوستگی و مشتق و کاربردهای آن، انتگرال نامعین،

 سی حساب ديفرانسيلهای انتگرال معین، قضيه اساویژگی

 دوم ۲۵٪
 ادامه انتگرال )محاسبه معين، ناسره، گاما و بتا کاربردهای انتگرال(،

 مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری )تا ابتدای سری توانی(

 دوم ٪۲۵اول و  ٪۲۵ اول ۵۰٪

 سوم ۲۵٪
 ها،ها و رويهسری توانی و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم

 حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق

 گانه و كاربردهای آن،دوگانه و سه كاربرد مشتق چند متغيره، انتگرال چهارم ۲۵٪
 انتگرال روی خم و سطح )قضایای گرین و استوکس و دیورژانس(

 چهارم ٪۲۵سوم و  ٪۲۵ دوم ۵۰٪

 جامع تمهای هفتم و هشآزمون



 

 

 بودجه بندی مبحث تقسیم بندی درس

GMAT 
 

 (۲)ضریب: 

 اول ۲۵٪

 حل مسئله
ری اعداد )بخش پذیری/ باقیمانده تئو –تناسب و درصد 

 هاکفایت داده شمول و عدم شمولاصل  –ها مجموعهجبر  –تقسیم/...( 

 استدالل منطقی
 –ادعا تضعیف  –ادعا تقویت  –استنتاج/استنباط 

 متفرقه -مشابه استدالل  

 های بخش درک مطلبکلیه سرفصل درک مطلبی

 های بخش تصحیح جملهکلیه سرفصل تصحیح جمالت

 سوال ۴۰ مجموع

 دوم ۲۵٪

 حل مسئله
 آماریمفاهیم  –با اعداد و هوش کار  –ها معادله

 )میانگین/ نمودارها/ جداول/و...(
 هاکفایت داده

 استدالل منطقی
ساختار متن )زیر خط تحلیل  –متن تکمیل  –فرض پنهان 

 متفرقه -تناقض رفع  –دار، عملکرد عبارات( 

 های بخش درک مطلبکلیه سرفصل درک مطلبی

 های بخش تصحیح جملهکلیه سرفصل تصحیح جمالت

 سوال ۴۰ مجموع
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 بودجه بندی مبحث تقسیم بندی درس

GMAT 
 

 (۲)ضریب: 

 سوم ۲۵٪

 ل مسئلهح
فیزیک  –هندسه )دوبعدی و سه بعدی(  –تناسب و درصد 

 هاکفایت داده سینماتیک )حرکت شناسی، سرعت، مسافت، و...(

 استدالل منطقی
 متن ساختار تحلیل -انفرض پنه –استنتاج/استنباط 

 تفرقهم -مشابه استدالل  –)زیرخط دار، عملکرد عبارات( 

 های بخش درک مطلبکلیه سرفصل درک مطلبی

 های بخش تصحیح جملهکلیه سرفصل تصحیح جمالت

 سوال ۴۰ مجموع

 چهارم ۲۵٪

 ل مسئلهح
  -جبری و اتحادها عبارات  –کار با اعداد هوش 

 آنالیز ترکیبی و احتماالت
 هاکفایت داده

 استدالل منطقی
رفع تناقض  –متن تکمیل  –فظه حا تضعیف –تقویت ادعا 

اصلی بحث )منظور نکته  –استدالل نقض  –متفرقه  –
 استداللارزیابی  –نویسنده( 

 های بخش درک مطلبکلیه سرفصل درک مطلبی

 های بخش تصحیح جملهکلیه سرفصل تصحیح جمالت

 سوال ۴۰ مجموع

 

 

 بودجه بندی درس

 زبان انگلیسی
 (۱)ضریب: 

 شود.میدر هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح 
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