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ریاضیآشنایی با رشته 



دروس  همان طور که از اسم این رشته پیداست. از شاخه متوسطه نظری می باشدریاضی رشته 

.اصلی و مهم این رشته درس ریاضی و فیزیک است

راین دانش  دانش ریاضی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بناب

ند و توانایی آموزانی که وارد رشته ریاضی و فیزیک می شوند باید به درس ریاضی عالقه مند باش

.الزم برای یادگیری مطالب مربوط به این درس را داشته باشند



دبیرستاناهداف ایجاد رشته ریاضی 

.کسانی که می خواهند در آینده ریاضیدان بشوند

کسانی که قرار است به عنوان دانش آموخته ریاضی، نیاز  

.ندصنایع و موسسات گوناگون به ریاضیات کاربردی را رفع کن

ند و  کسانی که قرار است تعلیمات عمومی در ریاضیات ببین

.به خدمت فرهنگی و تدریس در مدارس اشتغال ورزند



:برای ورود به این رشته دو شرط الزم است

.در امتحانات پایه نهم قبول شده باشید 

که این مستلزم این است رشته ریاضی را در فرم هدایت تحصیلی کسب کرده باشید 

نمره های الزم برای این رشته را به شرح زیر گرفته باشیدکه مرحله اول باید 

ریب سه، در با ضو نهم در پایه هفتم و هشتم( ریاضی و علوم)میانگین مجموع نمرات دروس تخصصی این رشته 

.نباید باشد۱۴ریاضی کمتر از و درس۱۳کمتر علوم تجربی درس 



ورددانش آموزان از پایه نهم رشته خود را انتخاب می کنند که در انتخاب رشته تحصیلی م

:مولفه تعییین شده است که داش آموزان عزیز باید دقت نمایند6نظر 

.درصد کل امتیاز به نظر او تعلق می گیرد۱0نظر دانش آموز است که -

.درصد تاثیر دارد5نظر والدین دانش آموز که -

.درصد تاثیر دارد۱0تمام معلمان دانش آموز در تمامی دروس دوره اول متوسطه که نظر -

.درصد امتیاز۳0آزمون های مشاوره ای با نتایج -

.درصد تاثیر دارد۱0مشاور مدرسه راجع به دانش آموز که نظر -

.درصد امتیاز که در انتخاب رشته تاثیر دارد۳5نمرات درسی دانش آموز با نتایج -



که وارد رشته  عالقه و مهارت در حل مسایل ریاضی از پیش نیاز های اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دا نش آموزانی

درس کمتر  ی ریاضی و فیزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نهم چنا نچه نمره دانش آموزان در این

ریاضی نیاز  باشد این دانش آموز در این رشته مشکالت جدی پیدا خواهد کرد زیرا در رشته ریاضی و فیزیک درس های فیزیک و شیمی و۱۷از 

نایی های از دیگر توا( تصور اشکال هندسی و اجسام در ذهن )به توانایی ذهنی باال و سرعت عمل ذهنی خوب نیاز دارد قدرت تجسم فضایی 

.استالزم برای توفیق در این رشته 

.  ت می آورندباال و سرعت عمل ذهنی خوبی دارند، موفقیت بیشتری به دس( توانایی ذهنی)تجربه نشان می دهد دانش آموزانی که بهره هوشی 

.می باشداز دیگر توانایی های الزم برای توفیق در این رشته( تصور اشکال و اجسام در ذهن)تحلیل و تجسم اجسام فضایی –قدرت تجزیه 



ریاضیدروس رشته 



دروس عمومی

(۳)و ( ۲)دین و زندگی 

(۳)و ( ۲)زبان فارسی 

(۳)و ( ۲)ادبیات فارسی 

(۳)و ( ۲)عربی 

(۳)و ( ۲)زبان خارجه 

جغرافیای عمومی

(۲)تربیت بدنی 

تاریخ معاصر ایران



دروس اختصاصی

و آزمایشگاه( ۳( )۲)فیزیک 

(۳)و ( ۲)شیمی 

(۲)ریاضی 

(۲)و ( ۱)هندسه 

جبر و احتمال حسابان

مبانی کامپیوتر

آمار و مدلسازی هندسه تحلیلی و جبر خطی

حساب دیفرانسیل و انتگرال

ریاضیات گسسته





آشنایی با کنکور ریاضی



بای بدون هیچ نوع محدودیتمی توانند ریاضی دانش آموزان و فارغ التحصیالن پایه دوازدهم رشته 

شته های  بدون آزمون در کنکور سراسری رشته های مرتبط با خود را انتخاب کرده یا در سایر ریا آزمون 

.گاه شوندعلوم انسانی و همچنین هنر و زبان شرکت کنند و برای ادامه تحصیل وارد دانش، علوم تجربی 



















ه رشته ریاضی و فیزیک در کنکور دارای سه زیر مجموعه می باشد ک

جدول  . ضرایب درس ها در زیر گروه های مختلف متفاوت می باشد

.زیر ضرایب و رشته ها را به تفکیک زیر گروه ارائه می کند

زیر گروههای رشته ریاضی در دانشگاه



۱زیر گروه 

(تمام گرایش ها)مهند  سی عمران–گرایش هاتمام )مهند  سی صنایع

(  تمام گرایش ها)مهند  سی د  ریا–( تمام گرایش ها)د  بیر فنی برق–( تمام گرایش ها)مهند  سی برق

مهند  سی رباتیک–

اطالعاتمهند  سی فناوری  IT) – د  بیر فنی مکانیک مهند  سی -(تمام گرایش ها)مهند  سی مکانیک

مهند  سی نگهد  اری هواپیما–مهند  سی هوا و فضا –( تمام گرایش ها)ساجین

–د  بیری ریاضی فیزیک –( تمام گرایش ها)ریاضی–کارد  انی معماری سنتی –کارد  انی معماری 

آمار، کارد  انی آمار–د  بیری فیزیک 



(نرم افزار)کارد  انی کامپیوتر –کارد  انی علمی کاربرد  ی سخت افزار کامپیوتر –کارد  انی علمی کاربرد  ی نرم افزار کامپیوتر 

تکنولوژی ماشین های کشاورزی–( اقتصاد   پول و بانکد  اری-اقتصاد   صنعتی-گرایش اقتصاد   نظری)علوم اقتصاد  ی

کارد  انی د  ریا نورد  ی–کارد  ان فنی الکترونیک صد  ا و سیما –مهند  سی د  ریایی –مهند  سی عمران روستایی 

تعمیر و نگهد  اری هواپیما–( تمام گرایش ها)مهند  سی علمی کاربرد  ی مکانیک و برق و عمران

(تمام گرایش ها)تکنولوژی آبیاری کارد  ان فنی نساجی–( تأسیسات)کارد  ان فنی مکانیک 

مهند  سی ماشین های ریلی–مهنسی خط و سازه های ریلی –مهند  سی حمل و نقل ریلی 

مد  یریت و کمیسر د  ریایی، مد  یریت و بازرگانی د  ریایی–( تمام گرایش ها)کارشناسی حسابد  اری

الهیات و معارف اسالمی و ارشاد–علوم کامپیوتر  معارف اسالمی و اقتصاد  –( تمام گرایش ها)

اد  بیات و زبان عربی–( تمام گرایش ها)معارف اسالمی و مد  یریت–معارف اسالمی و علوم سیاسی 



د  کترای پیوسته ریاضی–کارد  انی تکنولوژی هسته ای –( ناوبری هوایی)مهند  سی هوانورد  ی

مهند  سی الکترونیک و مخابرات د  ریایی-مهند  سی سیستم –مهند  سی نگهد  اری –خلبانی هلیکوپتری –علوم و فنون هوانورد  ی 

علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید  –تفنگد  اری د  ریایی –اطالعات نظامی –ناوبری و فرماند  هی کشتی 

(گرایش صنعتی و سازمانی)روانشناسی–فقه و حقوق شافعی –فقه و حقوق امامی –فقه و حقوق حنفی –کتابد  اری 

کارد  انی اویونیک هواپیما–کارشناسی خبرنگاری –خد  مات مسافرتی و جهانگرد  ی 

کارد  انی علمی و کاربرد  ی پست-آباد  انی و توسعه روستاها–( سخت افزار)کارد  انی کامپیوتر 

(تمام گرایش ها)مهند  سی کشاورزی–( تمام گرایش ها)علمی کاربرد  ی مهند   سی مخابرات

(تمام گرایش ها)کارد  انی حسابد  اری–کارد  انی امور گمرکی، -د  کترای پیوسته بیوتکنولوژی–د  کترای پیوسته فیزیک 

(تمام گرایش ها)معلم فنی مکانیک-مراقبت پرواز، مهند  سی معماری–( تمام گرایش ها)هوانورد  ی

(تمام گرایش ها)مهند  سی پزشکی–معلم فنی معماری –کارد  ان فنی حفاری –کارد  ان فنی کشتی 

(تمام گرایش ها)کارشناسی مد  یریت–کارد  انی تکنیک خود  روهای نظامی –کارد  نی تسلیحات 

(۴با ضریب )ریاضی  

( ۳با ضریب )فیزیک  

(۲با ضریب )شیمی   

آن  هامواد   امتحان اختصاصی و ضرایب 



:دانش آموزان به دروس و ضرایب زیر توجه کنند 

(۴ضریب ) ادبیات 

(۲ضریب ) عربی 

(۳ضریب ) معارف 

(۲ضریب ) زبان 

(۶ضریب ) دیفرانسیل  

(۲٫۷5ضریب ) گسسته 

(۳٫۷5ضریب ) هندسه 

(9ضریب ) فیزیک 

(۶ضریب ) شیمی  

باال برای زیر گروه یک می باشدضرایب 



این زیر گروه شامل بیشترین رشته است، همان طور که مشاهده می کنید برای این زیر گروه  

این جدول ارزش اصلی سواالت اختصاصی را نسبت  . ضرایب دروس ریاضی به تفکیک امده است

ضرب ۳باید در عدد. اعدادی که در جدول اول آمده است. به دروس عمومی مشخص می کند

: مثال برای زیر گروه اول . )شوند تا ارزش پاسخ گویی آنها در مقابل دروس عمومی مشخص شود

(۲، زبان ۲، عربی ۳، معارف ۴، ادبیات ۶،  شیمی 9، فیزیک ۱۲ریاضی 



۲زیر گروه 

(تمام گرایش ها)مهند  سی معد  ن–( تمام گرایش ها)مهند  سی شیمی-(تمام گرایش ها)مهند  سی پلیمر

کارد  ان فنی مواد کاربرد  ی و مهند  سی عملیات و صنایع پتروشیمی–کاربرد  ی طراحی و مهند  سی پتروشیمی –( تمام گرایش ها)

کاربرد  ی مهند  سی ایمنی و بازرسی فنی–کاربرد  ی مهند  سی ایمنی و حفاظت –کاربرد  ی طراحی و مهند  سی پلیمر 

(تمام گرایش ها)شیمی–مهند  سی اکتشاف نفت –( تمام گرایش ها)مهند  سی نفت

آن  هامواد   امتحان اختصاصی و ضرایب 

(۴با ضریب )ریاضی  

( ۳با ضریب )فیزیک  

(۳با ضریب )شیمی  



۳زیر گروه 

کارد  ان فنی صنایع غذایی–معلم فنی صنایع شیمیایی –( تمام گرایش ها)کارد  ان فنی شیمی–( تمام گرایش ها)کارد  ان فنی برق

(استخراج معاد  ن ذغال سنگ)کارد  ان فنی معد  ن–( تمام گرایش ها)کارد  ان فنی عمران–معلم فنی صنایع چوب –کارد  انی ایمنی صنعتی 

ایع صنمواد   کارد  ان معلم فنی –مخابرات هواپیمایی –الکترونیک هواپیمایی –( تمام گرایش ها به جز گرایش تاسیسات)کارد  ان فنی مکانیک 

کارد  ان فنی عملیات پتروشیمی –کارد  انی استخراج معاد  ن غیر ذغال سنگ –کاربرد  ی صنایع چوب _کارد  انی علمی–چوب 

کارد  انی شیمی مواد   پر انرژی–کاربرد  ی صنایع چاپ _کارد  انی علمی–( تمام گرایش ها)معلم فنی عمران

آن  هامواد   امتحان اختصاصی و ضرایب 

(۳با ضریب )ریاضی 

( ۲با ضریب )فیزیک 

(۳با ضریب )شیمی 





رشته ریاضی و فیزیک با چه

مشاغلی در ارتباط است ؟

نا  نام رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مهندسی دانشگاه ها عجین شده است ب

براین اکثر مشاغل فنی و مهندسی ، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیک

.تقابل دسترسی خواهند بود رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک بسیار متنوع اس



دانشکده ریاضیتصاویری از چند 





دانشکده فنی و مهندسی خمینی شهر







 9۸تا 9۴نمودار دانشگاههای محبوب در بازه زمانی سال های 



اگر دانش آموز براساس استعداد، رغبت و عملکرد مطلوب 

تحصیلی، انتخاب رشته کند در آینده موفقیت تحصیلی 

.بیشتری خواهد داشت



برای شمابا آرزوی سربلندی 

کارشناسی و گروه مشاوره

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس


