
تا با دیدی باز تر فصول با ارزش   میشهبودجه بندی سواالت کنکور هرسال اطالعات بسیار مفیدی میتونه به ما بده و باعث 

ها را نداشتیم با تمرکز به روی همین مباحث در  و تست خیز هر کتاب را انتخاب کنیم و اگر فرصت مطالعه همه قسمت  

، بیشترین بازدهی را داشته باشیم .  حداقل زمان بتوانیم  

ر از مباحث مختلف معروف است هم اکنون در  پراکندگی سواالت کنکور از هر فصل که هر سال به بودجه بتدی سواالت کنکو 

وبسایت مرکز مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی کنکور علیرضا افشار برای شما آماده شده است که می توانید با استناد به  

بهترین نتیجه را   ۹۹) می باشد ، در کنکور۹۸این اطالعات که بر اساس آخرین کنکور برگزار شده در نظام جدید (کنکور 

رید .بگی  

 

نظام جدید  ۹۸بودجه سواالت در کنکور رشته تجربی   

 

در کنکور تجربی ریاضی تجربیبودجه بندی   

 

۹۸تعداد سواالت در کنکور  نام مبحث  

 ۱ مجموعه، الگو و دنباله

 ۰ توان های گویا و عبارت های جبری

 ۳ معادله و نامعادله

 ۴ هندسه

 ۲ تابع

 ۴ مثلثات

لگاریتمتوابع نمایی و   ۲ 

 ۴ حد و پیوستگی

 ۴ مشتق

 ۲ کاربرد مشتق

 ۱ شمارش، بدون شمردن

 ۲ احتمال

 ۱ آمار
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 بودجه بندی زیست شناسی در کنکور تجربی

۹۸تعداد سواالت در کنکور  نام فصل   

 ۰ زیست شناسی دیروز، امروز، فردا 

 ۳ گوارش و جذب مواد 

 ۲ تبادالت گازی

 ۳ گردش مواد در بدن 

 ۳ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 

 ۳ از یاخته تا گیاه

 ۲ جذب و انتقال مواد در گیاهان

 ۳ تنظیم عصبی

 ۳ حواس 

 ۲ دستگاه حرکتی

 ۰ تنظیم شیمیایی

 ۳ ایمنی

 ۱ تنظیم یاخته

 ۳ تولید مثل

 ۲ تولید مثل نهاندانگان

 ۱ پاسخ گیاهان به محرک ها

 ۲ مولکول های اطالعاتی 

 ۳ جریان اطالعات در یاخته

 ۳ انتقال اطالعات در نسل ها

 ۲ تغییر در اطالعات وراثتی

 ۱ ازماده به انرژی

 ۲ از انرژی به ماده

 ۱ فناوری های نوین زیستی 

 ۲ رفتارهای جانوران 
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 بودجه بندی فیزیک در کنکور تجربی

 

۹۸تعداد سواالت در کنکور  نام فصل   

 ۱ فیزیک و اندازه گیری 

 ۲ کار و انرژی و توان 

 ۲ ویژگی های فیزیک مواد

 ۳ دما و گرما

 ۳ الکتریسیته ساکن

 ۳ جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

 ۳ مغناطیس و القای الکترومغناطیس

 ۳ حرکت بر خط راست

 ۳ دینامیک

 ۴ نوسان و امواج

 ۳ آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای 
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بندی شیمی در کنکور تجربیبودجه   

پیشنهاد می کنم با توجه به برابر بودن تعداد سواالت شیمی در دو رشته ریاضی و تجربی حتما بودجه  

سوال است ۳۵بررسی کنید. این درس در کنکور دارای  بندی شیمی در کنکور ریاضی را نیز . 

۹۸تعداد سواالت در کنکور  نام فصل   

هستیکیهان زادگاه الفبای   ۳ 

 ۳ ردپای گازها در زندگی

 ۲ آب ، آهنگ زندگی

 ۴ قدر هدایای زمینی را بدانیم

 ۴ در پی غذای سالم

 ۶ پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

 ۳ مولکول ها در خدمت تندرستی

 ۴ آسایش و رفاه در سایه شیمی

 ۴ شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

آینده ای روشن تر شیمی ، راهی به سوی   ۲ 

 بودجه بندی زمین شناسی در کنکور تجربی

۹۸تعداد سواالت در کنکور  نام فصل   

 ۵ آفرینش کیهان و تکوین زمین

 ۳ منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی

 ۴ منابع آب و خاک

 ۳ زمین شناسی و سازه های مهندسی

 ۴ زمین شناسی و سالمت 

 ۳ پویایی زمین

 ۳ زمین شناسی ایران 
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 بودجه بندی ادبیات فارسی در کنکور

 

۹۸تعداد سواالت در کنکور  مبحث  

 ۳ واژگان

 ۳ امالء 

 ۵ زبان فارسی

 ۱ تاریخ ادبیات

 ۴ آرایه های ادبی

 ۹ قرابت معنایی

 بودجه بندی زبان انگلیسی در کنکور

۹۸تعداد سواالت در کنکور  مبحث  

 ۸ واژگان

 ۴ گرامر

Cloze test ۵ 

 reding ۸ درک مطلب

 بودجه بندی زبان عربی در کنکور

۹۸تعداد سواالت در کنکور  مبحث  

 ۸ ترجمه و تعریب

 ۴ درک مطلب

 ۲ حرکت گذاری

 ۴ تحلیل صرفی

 ۸ قواعد 
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 بودجه بندی دین و زندگی در کنکور

۹۸تعداد سواالت در کنکور  مبحث  

 ۱۱ آیات و روایات

حدیثاشعار و   ۵ 

 ۹ متن
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