
  ي تحليلي و جبر هندسه
  
  

  فصل اول
  
  

  2ي دوم  و تابع درجهي درجهمعادله.2  ي تحليلي و جبر هندسه
 )دارشناسنامهسؤال26(

زرد     سبز                  آبي             

   روش تغيير متغير براي حل معادله

هاي  ضرب ريشه مجموع و حاصل
  ي دوم   ي درجه معادله

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

  .مسلطم :آبي
  .نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول دانش  :هاي بعدي گام

خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما 
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  در نوبت

هاي سبز يا آبي را رنگ  توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. كنيد
ها نياز به تمرين  در كدام قسمت شويد مي

  .تر داريد بيش

پيشرفت   با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

دوم با استفاده  ي درجه تشكيل معادله
    PوSاز

 معادالت گويا و معادالت راديكالي.3
 )دارشناسنامهسؤال17(

زرد           سبز            آبي             

  معادالت گويا

  معادالت راديكالي

  ي تحليليهندسه.1
 )دار شناسنامه سؤال 25(

  ي خط يادآوري و تكميل معادلهزرد     سبز                  آبي             

  ي دو نقطه فاصله

  خط ي وسط پاره مختصات نقطه

  ي يك نقطه از يك خط فاصله

  نيمم سهمي ماكزيمم و مي

  2  صفرهاي تابع درجه

 كتاب درسي  24تا   1هاي   صفحه

 كتاب درسي  18تا  11هاي  صفحه

 كتاب درسي 10تا  2هاي  صفحه

كتاب درسي  24تا  19هاي  صفحه

 سؤالتعداد 

9  

3  

5  

8  

1  

6  

2  

7  

10  

8  

9  
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  هندسه
  
  

  فصل دوم
  
  

  هندسه

  هاي هندسيترسيم.1

 )دار شناسنامه سؤال 16(

 ي تالساستدالل و قضيه.2
 )دارشناسنامهسؤال26(

 اهتشابه مثلث.3
 )دار شناسنامه سؤال 18( 

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

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

  .مسلطم :آبي
  .نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول دانش  :هاي بعدي گام

خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما 
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  در نوبت

سبز يا آبي را رنگ  هاي توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. كنيد
ها نياز به تمرين  شويد در كدام قسمت مي

  .تر داريد بيش

پيشرفت   با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

  الفاصله از نقطه و خط نقاط متساوي

  نعمود منصف، خواص و ترسيم آ

  نيمساز، خواص و ترسيم آن

  استدالل 

  نسبت و تناسب 

  هاي آن ي تالس و نتيجه قضيه

  هاي متشابه مثلث

  الزاويه هاي طولي در مثلث قائمرابطه

 كتاب درسي  46تا   25هاي   صفحه

3  

9  

4  

11  

7  

تاب درسيك 30تا  26هاي  صفحه

كتاب درسي 41تا  31هاي  صفحه

كتاب درسي 46تا  42هاي  صفحه

 سؤالتعداد 

26 
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  تابع
  
  

  فصل سوم
  
  

  ابعت

  آشنايي با برخي از انواع توابع .1
 )دار شناسنامه سؤال  18(

 يكبهيكوارون يك تابع و تابع.2
 )دار شناسنامهسؤال20(

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

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

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اول دانش  اگر در گام :هاي بعدي گام

خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما 
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  در نوبت

هاي سبز يا آبي را رنگ  توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. كنيد
ها نياز به تمرين  شويد در كدام قسمت مي

  .تر داريد بيش

پيشرفت   درخت دانش، گام به گام با
  .خود را ارزيابي كنيد

  ري روي توابعاعمال جب.3
 )دار شناسنامه سؤال 14( 

زرد     سبز                  آبي             

 وارون يك تابع 

  يك  به يكتابع

ي تابع وارون يك تابع  يافتن ضابطه
  خطي غير ثابت

   وابع گويات

  توابع راديكالي

  اي و تابع جزء صحيح توابع پله

  تساوي دو تابع

  اي  نمايش ضابطه

  نمايش زوج مرتبي

  نمايش نموداري

 سؤالتعداد 

كتاب درسي 56تا  48هاي  صفحه

كتاب درسي  64تا  57هاي  صفحه

كتاب درسي  70تا  65هاي  صفحه

 كتاب درسي  70تا   47هاي   صفحه

3  

3  

5  

7  

4  

10  

6  

14  
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  مثلثات
  
  

  فصل چهارم
  

  مثلثات

  گيري زاويهواحدهاي اندازه.1
 )دار مهشناسنا سؤال 11(

  هاي مثلثاتيروابط تكميلي بين نسبت.2
 )دارشناسنامهسؤال22(

 توابع مثلثاتي.3
 )دارشناسنامهسؤال10(

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

  ي آن با درجه راديان و رابطه

  هاي مثلثاتي عالمت و مقدار نسبت

  طول يك كمان
ميزان تسلط خود را با رنگ  :گام اول

  .مشخص كنيد
  .مسلطم :آبي
  .نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول دانش  :هاي بعدي گام

خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما 
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  در نوبت

سبز يا آبي را رنگ هاي  توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. كنيد
ها نياز به تمرين  شويد در كدام قسمت مي

  .تر داريد بيش

پيشرفت   امبا درخت دانش، گام به گ
  .خود را ارزيابي كنيد

yنمودار توابع sin x  وy cos x 
  و خواص آنها

رسم نمودار توابع  شامل سينوس و 
  ...كسينوس با انتقال، تقارن و 

هاي مثلثاتي زواياي قرينه، نسبت
  ...متمم، مكمل و 

  انتها هاي مثلثاتي زواياي همنسبت

كتاب درسي 76تا  72هاي  صفحه

كتاب درسي 87تا  77هاي  صفحه

كتاب درسي 94تا  88هاي  صفحه

 كتاب درسي  94تا   71هاي   صفحه

 سؤالتعداد 

4  

7  

4  

4  

6  

18 

  :، شاملامتحانيسؤال43
  از مدارس و امتحان نهاييسؤال   23
  طراحي شده از كتاب درسيسؤال20



  توابع نمايي و لگاريتمي
  
  

  فصل پنجم
  
  

  توابع نمايي ولگاريتمي

  هاي آنتابع نمايي و ويژگي.1
 )دار شناسنامه سؤا ل 14(

 هاي آنتابع لگاريتمي و ويژگي.2
 )دار شناسنامهسؤال19(

  كاربردهاي توابع نمايي و لگاريتمينمودارها و.3
)دار شناسنامه سؤال 10( 

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

 )هاي حقيقي تعريف و توان(تابع نمايي 

ميزان تسلط خود را با رنگ  :گام اول  هاي آن نمودار توابع نمايي و ويژگي
  .مشخص كنيد

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول دانش  :هاي بعدي گام

حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما خود را در 
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  در نوبت

هاي سبز يا آبي را رنگ  توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. كنيد
ها نياز به تمرين  شويد در كدام قسمت مي

  .تر داريد بيش

پيشرفت   با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

  معادالت لگاريتمي

  معادالت نمايي

  )قوانين لگاريتم(ي لگاريتم ها ويژگي

  لگاريتمي و لگاريتم يك عدد تابع

  هاي آن نمودار توابع لگاريتمي و ويژگي

  نمودارهاي توابع نمايي و لگاريتمي 

  كاربردهاي توابع نمايي و لگاريتمي

 كتاب درسي  118تا   95هاي   صفحه

 سؤالتعداد 

11  

6  

8  

2  

10  

كتاب درسي 104تا  96هاي  صفحه

كتاب درسي 114تا  105هاي  صفحه

كتاب درسي 118تا  115هاي  صفحه

3  
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  حد و پيوستگي
  
  

  فصل ششم
  
  

  حد و پيوستگي

  فرآيندهاي حدي.1
 )دار شناسنامه سؤال 15(

زرد     سبز                  آبي             

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

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول دانش  :هاي بعدي گام

خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما 
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  در نوبت

را رنگ  هاي سبز يا آبي توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. كنيد
ها نياز به تمرين  شويد در كدام قسمت مي

  .تر داريد بيش

پيشرفت   با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

  ي حد توابعمحاسبه.2
 )دارشناسنامهسؤال13(

  ثابت و تابع هماني  حد تابعزرد     سبز                  آبي             
و ريشه حد مجموع، تفاضل، ضرب، تقسيم 

 پيوستگي. 3
)دار شناسنامه سؤال 20( 

ردز     سبز                  آبي             

  )حد چپ و حد راست(مفهوم شهودي حد 

  وجود يا عدم وجود حد تابع در يك نقطه

 رفع ابهام از حالت


  در توابع كسري 

  ستگي در نقطهپيو
  پيوستگي روي بازه

  حدهاي مثلثاتي

 كتاب درسي  142تا   119هاي   صفحه

 سؤالتعداد 

6  

9  

-  

9  

16 

4  

3  

1  

كتاب درسي 127تا  120هاي  صفحه

كتاب درسي 136تا  128هاي  صفحه

كتاب درسي 142تا  137هاي  صفحه
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  آمار  و احتمال
  
  

  فصل هفتم
  
  

  آمار و احتمال

  احتمال شرطي و پيشامدهاي مستقل.1

 )دار شناسنامه سؤال 25(

 آمار توصيفي.2
 )دار شناسنامه سؤال 46( 

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

  احتمال شرطي

  پيشامدهاي مستقل

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

  .مسلطم :آبي
  .مسلطمنسبتاً  :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول دانش  :هاي بعدي گام

خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما 
هاي بعدي پيشرفت كرديد،  در نوبت

هاي سبز يا آبي را رنگ  توانيد خانه مي
ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ. كنيد
ها نياز به تمرين  شويد در كدام قسمت مي

  .تر داريد بيش

پيشرفت   با درخت دانش، گام به گام
  .خود را ارزيابي كنيد

  معيارهاي گرايش به مركز

  معيارهاي پراكندگي

 كتاب درسي  163تا   143هاي   صفحه

 سؤالاد تعد

8  

17 

10  

36 

كتاب درسي 152تا  144هاي  صفحه

كتاب درسي 163تا  153هاي  صفحه

  :، شاملامتحانيسؤال71
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