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  الگو و دنباله

 مفهوم دنباله.1

 توان رساني با اعداد حقيقي.7

 )عددي(ي حسابيدنباله.2

 ي هندسيدنباله.3

 يك عددنزديك شدن جمالت يك دنباله به.4

 گيري از اعداد حقيقيريشه.6

  ي عمومي و جملهتعريف

  ي حسابي بين دو عددواسطه

  بين جمالت ي رابطه

  ي عمومي و جملهتعريف

  ي هندسي بين دو عددواسطه

  ي بين جمالترابطه

 ي تقريبات اعشاريدنباله.5

  جمله عمومي دنباله و تعريف

  شناخت الگو 

  بازگشتيي دنباله

  درج چند واسطه هندسي بين دو عدد

  بين دو عدد حسابيدرج چند واسطه 

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد
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  شناخت تابع

 رابطه و مفهوم آن.1

 نمايش جبري توابع.8

 مفهوم تابع.2

 دامنه و برد تابع.3

 توابع يك به يك.6

 )فاصله(بازه.7

 توابع خطي.4

 وارون يك رابطه.5

 زوج مرتب

ميزان تسلط خود را با :گام اول  رابطه
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 
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  توابع خاص، نامعادله
   و تعيين عالمت

  اي چندجملهتابع

  تابع هماني –تابع ثابت 

  توابع راديكالي

  درجه اول ي  و حل نامعادلهتعيين عالمت 

  آن ي تعيين عالمت عبارت درجه دوم و حل نامعادله

  تابع قدر مطلق

رسم نمودار برخي توابع درجه ي دوم به كمك 
2xyانتقال تابع   

 نامعادله و تعيين عالمت.2

  توابع گويا

 توابع خاص.1

xx()xx(aP( رتتعيين عالمت عبا 21   
   ي آن نامعادله حلو 

ميزان تسلط خود را با :گام اول
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  توابع نمايي و لگاريتمي

 توابع نمايي.1
 توابع نمايينمودار 

 تابع رشد و زوال

 توابع لگاريتمي.2

  تعريف تابع لگاريتمي

  نمودار تابع لگاريتمي

  قوانين لگاريتم

  نمايي  معادالت

 معادالت لگاريتمي

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 
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  مثلثات

 ياي زوازوايا و اندازه.1

  نمودار توابع سينوس و كسينوس 

  انتقال و رسم نمودار توابع سينوس و كسينوس

 ها در آني مثلثاتي و تعيين نسبتدايره.2

 تعيين مقادير مثلثاتي براي تمام زوايا.3

 تابع مثلثاتي.4  دوره ي تناوب توابع سينوس و كسينوس

  ها قانون كسينوس

  ها قانون سينوس

  مساحت مثلث

  كاربردهايي از مثلثات . 5

  مختصات ي عالمت آن در صفحه زاويه و

  طول كمان در يك دايره

  گيري زاويه واحد ديگري براي اندازه

  ي بين سه ضلع و دو زاويه رابطه

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد
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  ماتريس

 ي آنماتريس و مرتبهتعريف.1

 چند ماتريس خاص.3

 تساوي دو ماتريس.2

 دو ماتريسجمع.4

 عدد در يك ماتريسضرب يك.5

 ي ماتريسي و حل دستگاهمعادله.7

 هاضرب ماتريس.6

ي دو مجهولي باحل دستگاه دو معادله.9
 استفاده از ماتريس معكوس

2معكوس ماتريس.8 و دترمينان آن2

  ي يك ماتريس قرينه

  ماتريس مربعي

 ماتريس صفر

  ماتريس سطري

  ستونيماتريس 

  )يكه(ماتريس واحد

  ضرب دو ماتريس 

 ستوني  ضرب يك ماتريس سطري در يك ماتريس

  شرط ضرب شدن دو ماتريس در هم

  22معكوس ماتريس 

  22دترمينان ماتريس 

  معكوس  تعريف ماتريس

  حل دستگاه دو معادله دو مجهولي با ماتريس

  معادله ي ماتريسي

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 
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  تركيبيات

 اصل ضرب.2

 )ترتيب(جايگشت.4

 تركيب.5

 نمودار درختي.1

  تعميم اصل ضرب

 نماد فاكتوريل.3

  جايگشت تعريف 

  شي متمايز nهاي   هاي جايگشت تعيين حالت

 متمايز نباشند ها وقتي بعضي اشيا تعيين جايگشت

  تعريف 

  تركيب ي مهم در چند رابطه

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد
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ش، گام  گام ت دا یدبا  ی  ود را ارزیا ر    .پ

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز


	sefid.pdf
	fasle-1
	fasle-2
	fasle-3
	fasle-4
	fasle-5
	fasle-6
	fasle-7
	onvane pasokh
	pasokh-fasle-1
	pasokh-fasle-2
	pasokh-fasle-3
	pasokh-fasle-4
	pasokh-fasle-5
	pasokh-fasle-6
	pasokh-fasle-7
	sources



