
 

 

 

 
 تشریحیسؤال تعداد  یتست سؤالتعداد  صفحه     ؛سؤال 128 زیرموضوع،  7 :کتاب درسی( 54تا  6ی ها)صفحه  دایره

 16 1 7 .............................................................................................................................................     مفاهیم اولیه    -1

 20 5 14 ..................................................................................................................................................    در دایره هازاویه   -2

 14 8 23......................................................................................................................................... طولی در دایره  هایرابطه -3

 2  0  30......................................................................................................................... های دو دایره نسبت به هم حالت -4

 13  4 31................................................................................................................................... های دو دایرهمماس مشترک -5

 9  5  38............................................................................................................................................. های محیطی چندضلعی -6

  10  1  43............................................................................................................................................. محاطی هایچند ضلعی -7

 0 20 48 ........................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل 
 51 ........................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 . انتخاب شده استکانون  هایآزمونسوال از  3و سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد  37

 
 

 

 تشریحی 84   تست 44    صفحه 49  موضوع           زیر  7جمع         

 

              تشریحیسؤال تعداد    یتست سؤالتعداد   صفحه ؛سؤال 72 زیرموضوع،  2 کتاب درسی(: 99تا  55ی ها)صفحه   و کاربردها هندسی هایتبدیل

 20 24 56 ..................................................................................................................................................  های هندسیتبدیل -1

      5 3    86 ..............................................................................................................................................     هاکاربرد تبدیل  -2

 0 20 94 ........................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل 
 97 ........................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 . انتخاب شده استکانون  هایآزمونسوال از  7و سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد  21

 
 

 

 شریحیت 25   تست 47 صفحه 45             زیرموضوع 2جمع         

 

 تشریحیسؤال تعداد  یتست سؤالتعداد  صفحه  ؛سؤال 83 زیرموضوع،  4  :کتاب درسی( 136تا  100های )صفحه مثلثروابط طولی در  

 11 7 101 ..............................................................................................................................................   هاسینوس قضیه  -1

 16 4 109  ...........................................................................................................................................    ها قضیه کسینوس  -2

 5 5 118 .............................................................. سازهاطول نیم نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبه قضیه  -3

 14  1  123 ..................................................................................... ها و مساحت مثلث(ارتفاع )محاسبه هرون قضیه -4

 0 20 130 ......................................................................................................................................................  آزمون پایان فصل 
 133 ......................................................................................................................................................................... پاسخنامه 

 .انتخاب شده استکانون  هایآزمونسوال از  18و سوال این فصل از کنکورهای سراسری و آزاد  17 
 

 شریحیت 46   تست 37 صفحه 37             زیرموضوع 4جمع         

  

 

  50: های کتابنامهدرستعداد صفحه،  136: صفحات کتاب

 155های تشریحی: سؤالتعداد ،  128 :ایهای چهارگزینهسؤالتعداد 

  سؤال  283ها: تعداد کل سؤال
 

 (فیزیک و ریاضی یازدهم ) 2 هندسهآموزش 
 

 .  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
 

 

 ارزیابی پیشرفت
            مسلط نیستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                         

  

 
    

 ارزیابی پیشرفت
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 ارزیابی پیشرفت
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