
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

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

  خيلي خوب :آبي
  خوب: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: زرد
زرد اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

  53: تعداد كل سؤاالت
  53: تعداد سؤاالت مدارس

با درخت دانش، گام بـه گـام
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

 استدالل رياضي:اولفصل

  استدالل تمثيلي

 ل رياضياستدال

  استقرايياستدالل 

 استقراي رياضي

  درك شهودي

دانش     درخت 

  زرد   سبز      آبي 

  مثال نقض

  استنتاجياستدالل

 زرد   سبز     آبي 

 زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز      آبي 

 زرد   سبز     آبي 

 زرد   سبز      آبي 



 

  
        

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي اعداد دنباله: فصل دوم

 هاي اعداد دنباله  

  ي حسابي دنباله

  هندسيي  دنباله

  ي مربعيدنباله

  ي مثلثي دنباله

  فيبوناتچي ي دنباله

  نسبت طاليي

دانش     درخت 

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

  خيلي خوب :آبي
  خوب: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: زرد
زرد اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. هيد كردتمرين، پيشرفت خوا

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

با درخت دانش، گام بـه گـام
  زرد   سبز      آبي  .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز     آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  زرد   سبز      آبي 

  100: تعداد كل سؤاالت
  100: تعداد سؤاالت مدارس



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ريتملگا:ومسفصل

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

  خيلي خوب :آبي
  خوب: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: زرد
زرد اگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

با درخت دانش، گام بـه گـام
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

دانش     درخت 

  لگاريتم

  پيدايش لگاريتم

  محاسبه با لگاريتم 

  لگاريتم اعشاري

  لگاريتم و نماد علمي

  كاربرد لگاريتم 

 اثبات روابط لگاريتمي

  زرد    سبز      آبي 

  زرد   سبز     آبي 

  زرد    سبز     آبي 

  زرد    بز س     آبي 

  زرد    سبز      آبي 

  زرد    سبز      آبي 

  شدت زلزله

  شدت صوت

  70: تعداد كل سؤاالت
  70: تعداد سؤاالت مدارس



سازي ریاضیمدل: فصل چهارم

سازي ریاضیمدل

دماکزیمم کردن درآم

ماکزیمم کردن سود
بازاریابی

مسائل زوال

سازيبهینه

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

خیلی خوب:آبی
متوسط: سبز
.به این قسمت مسلط نیستم: زرد
زرد اگر گام اولتان :هاي بعديگام

ي مطالعه و هاي بعدبود، در نوبت
. تمرین، پیشرفت خواهید کرد

هاي سبز یا آبی را رنگ سپس خانه
.کنید

با درخت دانش، گام بـه گـام   
.پیشرفت خود را ارزیابی کنید

درخت دانش

مسائل رشد

زردسبز آبی

زردسبز آبی

زردسبز آبی

زردسبز آبی

44: تعداد کل سؤاالت
44: تعداد سؤاالت مدارس



احتمال مقدماتی: فصل پنجم

احتمال مقدماتی

پیشامدهاي مرکب

پیشامدهاي مکمل

احتمال نظري

اي و احتمال نظريارتباط بین فضاي نمونه

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

خیلی خوب:آبی
متوسط: سبز
.به این قسمت مسلط نیستم: زرد
زرد اگر گام اولتان :هاي بعديگام

هاي بعدي مطالعه و بود، در نوبت
. تمرین، پیشرفت خواهید کرد

یا آبی را رنگ هاي سبز سپس خانه
.کنید

با درخت دانش، گام بـه گـام   
.پیشرفت خود را ارزیابی کنید

درخت دانش

هاي تصادفیآزمایش

زردسبز آبی

زردز سبآبی

زردسبز آبی

زردسبز آبی

زردسبز آبی 37: تعداد کل سؤاالت
37: تعداد سؤاالت مدارس


