
  

  

  مجموعه، الگو و دنباله
  فصل اول

        

  ، الگو و دنبالهمجموعه

  تناهيهاي متناهي و ناممجموعه.1
 )دار تست شناسنامه 40(

 مجموعهيكمتمم.2
 )دارتست شناسنامه40(

زرد    سبز                آبي            

زرد    سبز                آبي            

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

  .مسلطم :آبي
  .نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :عديهاي ب گام

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

هاي سبز يا آبي  توانيد خانه كرديد، مي
ها نگاه  هرگاه به رنگ. را رنگ كنيد

شويد در كدام  كنيد متوجه مي
  .تر داريد ها نياز به تمرين بيش قسمت

  ها بازه و هاي اعداد مجموعه

  ي مرجع و متمم يك مجموعه مجموعه

  هاي متناهي و نامتناهي مجموعه

  تعداد عضوهاي اجتماع دو مجموعه

1ي رياض 7تا  2هاي  صفحه

1رياضي  13تا  8هاي  صفحه

  دار شناسنامه سؤال 250
  سؤالي 20ي  پيمانه 11
  سؤالي 10ي  پيمانه 1

  سؤالي 20بندي  ك آزمون جمعو ي
  

  سؤال طراحي شده  102
  از كتاب درسي

  ها براي پوشش مطالب  اين سؤال
  .اند كتاب درسي طراحي شده

  
  سؤال  93

  هاي كانون آزموناز 
  

  سؤال  55
  كنكورهاي سراسرياز 

تستتعداد 

20  

20  

20  

20  

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

 هندسييدنباله.5
 )دارشناسنامهتست50(

زرد    سبز                آبي            

20 10 

 الگو و دنباله.3
 )دارشناسنامهتست40(

زرد      سبز             آبي            

  )غيرخطيالگوهاي الگوهاي خطي و (  الگو 

  ها دنباله 

1رياضي   20تا  14هاي  صفحه

20  

20  

تيپ 3

تيپ 5

تيپ 4

تيپ 5

 بندي در پايان فصلعمجآزمون
)دار تست شناسنامه 20(  

زرد    سبز                آبي            

20 

 ي حسابيدنباله.4
 )دارشناسنامهتست60(

زرد    سبز                آبي            

20+20

تيپ 6

  مرجع كتاب درسي
 27تا  1هاي   صفحه،1فصل :  1رياضي 

6تا  2هاي  صفحه ،1فصل : 1حسابان 

 مرجع 

  دهم

  دهم

  دهم

  دهم

  دهم

  دهم

  دهم

 يازدهم

  دهم

 يازدهم

  ي عمومي و درج واسطهتعريف، جمله

  ي حسابي مجموع جمالت دنباله 

  ي عمومي و درج واسطهتعريف، جمله

  ي هندسي مجموع جمالت دنباله 

 1رياضي   24تا  21هاي  صفحه
 1حسابان  4تا  2هاي  صفحه

 1رياضي   27تا  25هاي  صفحه
1حسابان  6تا  4هاي  صفحه

20  

20  




