
 

 

 .  از این فهرست به عنوان راهنمای مطالعه استفاده کنید.1
 تر است.تر و مهمهای مطالعه را تعیین کنید. در هر نوبت مطالعه مشخص کنید کدام موضوع برایتان ضروری.  اولویت2
 های اخیر توجه کنید. بندی هر موضوع در کنکورتان( و سپس به بودجهها و خودارزیابی.  ابتدا میزان تسلط و نیاز آموزشی خود را در نظر بگیرید )با در نظر گرفتن کارنامه3
 آمیزی کنید.رنگ تان و بر اساس جعبه ابزار کارنامه.  قبل از هر بار مطالعه، تسلط خودتان را با توجه به خودارزیابی4

 

 
 

 فهرست -  راهنمای مطالعه
 

 

 تجربی(علوم )یازدهم  2ریاضی آموزش 

 

 
 تشریحیسؤال تعداد      یتست سؤالتعداد  صفحه    سؤال 75زیرموضوع / 3 :کتاب درسی( 39تا  7 های)صفحههندسه تحلیلی و جبر  

 11 7 8 ....................................................................................................................................................    هندسه تحلیلی    -1
 14 10 16 ....................................................................................................................  2درجه  تابعو  دومدرجه  معادله   -2

 8 5 28 ................................................................................................................  رادیکالی معادالت معادالت گویا و    -3
 20 34 ........................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل  
 36 ........................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 .  کانون انتخاب شده است هایآزمونسؤال از  7سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد و  18

 

 تشریحی 33   تست 42    صفحه 33             زیرموضوع 3جمع         

 

              تشریحیسؤال تعداد      یتست سؤالتعداد  صفحه       سؤال 90  / زیر موضوع  3  کتاب درسی(: 73تا  40 هایصفحه)هندسه 

 20 2 41 ................................................................................................................................................   های هندسیترسیم  -1

 24 5    47 ............................................................................................................................................ استدالل و قضیه تالس   -2
 15 4 58 ..................................................................................................................................................  ها ثتشابه مثل  -3
  20 68 ........................................................................................................................................................  پایان فصلآزمون  
 71 ........................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 .  کانون انتخاب شده است هایآزمونسؤال از  4سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد و  22

 
 

 

 شریحیت 59   تست 31 صفحه 34             زیرموضوع 3جمع         
 

 تشریحیسؤال تعداد      یتست سؤالتعداد  صفحه       سؤال 115زیر موضوع  / 7  :کتاب درسی( 123تا  74های )صفحه تابع 

 5 1 75 ................................................................................................................................................   یادآوری تعریف تابع  -1
 12 9 78 ............................................................................................................................. ابع وآشنایی با برخی از انواع ت  -2

 3 1 88 ..................................................................................................................................................        تساوی دو تابع   -3
 7 3 90 .................................................................................................................................................یکبهتعریف تابع یک  -4
 13 16 94 ..................................................................................................................................................  تابع یک وارون   -5

 13 4 105 ...................................................................................................................................... ابع واعمال جبری روی ت  -6

 3 5 111 ................................................................................................................................  رسم توابع با کمک انتقال   -7
 20 116 ......................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل  
 119 ......................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 .  شده استسوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد انتخاب  37

 

 تشریحی 56   تست 59  صفحه 50             زیرموضوع 7جمع        

 

 

 تشریحیسؤال  تعداد      یتست سؤالتعداد  صفحه سؤال 72زیر موضوع  /   3  :کتاب درسی( 170تا  124های )صفحه مثلثات 

 5 6 125 .................................................................................................................................... گیری زاویهواحدهای اندازه -1

 16 19 130 ....................................................................................................... مثلثاتی های نسبتروابط تکمیلی بین   -2

 3 3 150 ................................................................................................................................................  توابع مثلثاتی   -3
 20 161 ......................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل  
 165 ......................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 .  کانون انتخاب شده است هایآزمونسؤال از  7سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد و  9

 
 

 تشریحی 24   تست 48  صفحه 47             زیرموضوع 3جمع        

 ارزیابی پیشرفت
            مسلط نیستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                         

  

 
    

 ارزیابی پیشرفت

            نیستممسلط                   نسبتاً مسلطم                   مسلطم                          
  

 
    

 ارزیابی پیشرفت

            مسلط نیستم                  مسلطم نسبتاً                   مسلطم                          
  

 
    

 ارزیابی پیشرفت

            مسلط نیستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                            
  

 
    



 
 

 

 .  از این فهرست به عنوان راهنمای مطالعه استفاده کنید.1
 تر است.تر و مهمهای مطالعه را تعیین کنید. در هر نوبت مطالعه مشخص کنید کدام موضوع برایتان ضروری.  اولویت2
 های اخیر توجه کنید. بندی هر موضوع در کنکورتان( و سپس به بودجهابیها و خودارزی.  ابتدا میزان تسلط و نیاز آموزشی خود را در نظر بگیرید )با در نظر گرفتن کارنامه3
 آمیزی کنید.تان و بر اساس جعبه ابزار کارنامه رنگ.  قبل از هر بار مطالعه، تسلط خودتان را با توجه به خودارزیابی4

 

 
 

 فهرست -  راهنمای مطالعه
 

 

 تجربی(علوم )یازدهم  2ریاضی آموزش 

 

 

      تشریحی سؤال تعداد یتست سؤالتعداد  صفحهسؤال  107زیر موضوع  /   3: کتاب درسی( 211تا  171های )صفحهتوابع نمایی ولگاریتمی 

 21 6 172 ............................................................................................................................... های آن تابع نمایی و ویژگی  -1

 26 11 184 ......................................................................................................................... های آنو ویژگی لگاریتمیتابع   -2

 14 9 199 ............................................................................................  نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی رسم   -3

 20 207 ......................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل  

 209 ......................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

  . انتخاب شده است کانون هایآزمونسؤال از  5و  سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد 25
 
 

 تشریحی 61   تست 46  صفحه 41             زیرموضوع 3جمع         

 

 تشریحیسؤال تعداد      یتست سؤالتعداد  صفحه     سؤال 95زیر موضوع  /   3  کتاب درسی(: 243تا  212های )صفحه حد و پیوستگی 

 16 11 213 ..............................................................................................................................................   فرآیندهای حدی   -1

 12 13 222 ............................................................................................................................................    ابعومحاسبه حد ت  -2

 13 10 231 ................................................................................................................................................  پیوستگی   -3

 20 239 ......................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل  

 242 ......................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 .  کانون انتخاب شده است هایآزمونسؤال از  2سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد و  18
 

 تشریحی 41   تست 54 صفحه 32             زیرموضوع 3جمع         
 

 تشریحیسؤال تعداد      یتست سؤالتعداد  صفحه      سؤال 89زیر موضوع  /   2  کتاب درسی(: 272تا  244های )صفحه آمار و احتمال

  29 11  245 .......................................................................................................... احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل   -1

 19 10 258 ................................................................................................................................................  آمار توصیفی   -2

 20 269 ......................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل  

 271 ......................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 .  کانون انتخاب شده است هایآزمونسؤال از  2سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد و  30
 

 

 

 

 تشریحی 48   تست 41 صفحه 29             زیرموضوع 2         جمع

 

 

  118: های کتابنامهصفحه، تعداد درس 272صفحات کتاب: 

 322های تشریحی: سؤالتعداد ،  321ای: های چهارگزینهسؤالتعداد 

 سؤال   643ها: تعداد کل سؤال
 

 ارزیابی پیشرفت

            نیستممسلط                   نسبتاً مسلطم                   مسلطم                            
  

 
    

 ارزیابی پیشرفت
            مسلط نیستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                          

  

 
    

 ارزیابی پیشرفت

            مسلط نیستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                          
  

 
    




