عنوان درس

مباحث

تقسیم بندی

تابع ،حد و پیوستگی و مشتق و کاربردهای آن ،انتگرال نامعین،

 ۲۵٪اول

ویژگیهای انتگرال معین ،قضيه اساسی حساب ديفرانسيل

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

 ۲۵٪دوم

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

 ۲۵٪اول و  ۲۵٪دوم

 ۵۰٪اول
ریاضی عمومی
۱و۲

(ضریب)۲ :

سری توانی و تیلور ،هندسه تحلیلی و جبر خطی ،خمها و رويهها،

 ۲۵٪سوم

حد و پیوستگی ،مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق
كاربرد مشتق چند متغيره ،انتگرال دوگانه و سهگانه و كاربردهای آن،

 ۲۵٪چهارم

انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس)

 ۵۰٪دوم

 ۲۵٪سوم و  ۲۵٪چهارم

آزمونهای هفتم و هشتم

جامع
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درس

تقسیم بندی

مبحث

سواالت

بودجه بندی

حل مسئله

۱۰

تشکیل معادله ،حساب (نسبت و تناسب،

کفایت دادهها

۱۰

هوش و بازی با اعداد

استدالل منطقی

۱۰

تمام موضوعات

اصل شمول و طرد ،مجموعها)،

 ۲۵٪اول
درک مطلبی

۵

تصحیح جمالت

۵

مجموع

۴۰

حل مسئله

۱۰

کفایت دادهها

۱۰

تجزیه) ،هوش و بازی با اعداد

استدالل منطقی

۱۰

تمام موضوعات

درک مطلبی

۵

کلیه موارد

تصحیح جمالت

۵

مجموع

۴۰

کلیه موارد

کلیه موارد

GMAT
(ضریب)۲ :

 ۲۵٪دوم

ترکیبیات و احتمال ،جبر (حل معادله ،معادله درجه
دوم ،دستگاه معادالت ،نامساویها ،نامعادله ،تعیین
عالمت ،رادیکالها ،عبارتهای جبری ،اتحادها و
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کلیه موارد

درس

تقسیم بندی

 ۲۵٪سوم

GMAT
(ضریب)۲ :

مبحث

سواالت

بودجه بندی

حل مسئله

۱۰

درصد ،نظریه اعداد (قضیه الگوریتم تقسیم ،بخش

کفایت دادهها

۱۰

و بازی با اعداد

استدالل منطقی

۱۰

تمام موضوعات

درک مطلبی

۵

کلیه موارد

تصحیح جمالت

۵

مجموع

۴۰

حل مسئله

۱۰

کفایت دادهها

۱۰

استدالل منطقی

۱۰

تمام موضوعات

درک مطلبی

۵

کلیه موارد

تصحیح جمالت

۵

مجموع

۴۰

پذیری و  ،...زوج و فرد بودن ،توان و مقایسه اعداد)،
هندسه (چهارضلعیها ،زاویهها و مساحتها) ،هوش

کلیه موارد

هندسه (قضیه فیثاغورث ،قضیه تالس ،اصل دو خط
موازی و مورب ،حجم ،هم نهشتی و تشابه مثلثها،
اشکال تک پارامتری) ،متفرقه (سرعت ،میانگین وزندار،

 ۲۵٪چهارم

لگاریتم ،قدرمطلق ،اعداد اعشاری ،مجموعههای اعداد،

درس

زبان انگلیسی
(ضریب)۱ :

تصاعدها و  ،)...هوش و بازی با اعداد

کلیه موارد

بودجه بندی

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح میشود.
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