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دانش   درخت 

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

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

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

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. خواهيد كردتمرين، پيشرفت 

سبز يا آبي را رنگ هاي  سپس خانه
  .كنيد

دانش   درخت 
 

  .نكورهاي سه سال اخير طرح شده استتست در ك 1طور متوسط در هر سال  به) تابع( مبحثاز اين 

  .دهد بندي امتحان نهايي را به خود اختصاص مي از بارم نمره 5/7طور ميانگين  تابع به مبحث
  .سؤال 19ي امتحاني  سؤال وجود دارد يعني به ازاي هر نمره 146 مبحثدر اين كتاب از اين 

 

قرمزآبي             سبز             

  ضابطه و مقدار تابع 

  دامنه و برد تابع

  

  تابع

  ي توابع خانواده 

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

  تعريف تابع

قرمز     آبي             سبز       



  

 

  نگي آموزشكانون فره   )5720 كد(هاي پرتكرار رياضي سال سوم انساني  سؤال

28

فصل دوم
 

  معادالت كسري و راديكالي

)سهمي(ي دومنمودار تابع درجه

  
 هاي درجه دوم معادله و تابع

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

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

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

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. خواهيد كردتمرين، پيشرفت 

ي سبز يا آبي را رنگ ها سپس خانه
  .كنيد

  ي دوم ي درجه معادله

دانش   درخت 
 

  .تست در كنكورهاي سه سال اخير طرح شده است2طور متوسط در هر سال  به) هاي درجه دوم معادله و تابع( مبحثاز اين 

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزسبز                       آبي  

بندي امتحان نهايي را به خود  از بارم نمره   5/7طور ميانگين  به ي دوم هاي درجه و تابع  معادله مبحث
   .هدد اختصاص مي

  .سؤال 11ي امتحاني  سؤال وجود دارد يعني به ازاي هر نمره 84 مبحثدر اين كتاب از اين 



  

 

  كانون فرهنگي آموزش   )5720 كد(سال سوم انساني هاي پرتكرار رياضي  سؤال

52

فصل سوم
 

 جايگشت

  تركيب و مسائل آن

  

  تركيبيات

دانش، گام به گام  درخت  با 
  .ابي كنيدپيشرفت خود را ارزي

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

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

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
. خواهيد كردتمرين، پيشرفت 

هاي سبز يا آبي را رنگ  سپس خانه
  .كنيد

 اصل اساسي شمارش

دانش   درخت 
 

  .تست در كنكورهاي سه سال اخير طرح شده است1طور متوسط در هر سال  به) تركيبيات( مبحثاز اين 

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

  .دهد بندي امتحان نهايي را به خود اختصاص مي از بارم نمره 5طور ميانگين  به تركيبيات مبحث
  .سؤال 17ي امتحاني  هر نمرهسؤال وجود دارد يعني به ازاي  86 مبحثدر اين كتاب از اين 

 


