
   
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:
  .مسلط نيستم زرد:نسبتاً مسلطم/  سبز:مسلطم/  آبي:
توانيد  هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت اگر در گام اول دانش هاي بعدي: گام
  تر داريد. ها نياز به تمرين بيش شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ خانه

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

  شمارش
)دار سؤال شناسنامه 70(    

  و پيشامد فضاي نمونه

  احتمال
)دار سؤال شناسنامه 50(    

 چرخة آمار در حل مسائل

)دار سؤال شناسنامه 30(

زرد      سبز       آبي   

زرد      سبز       آبي   

زرد      سبز       آبي   

  پيشامد متمم

  احتمال يك پيشامد

  اصل جمع و اصل ضرب

  فاكتوريل

  تركيب 

   شيء متمايز nهاي  جايگشت

  شيء nتايي از  rجايگشت 

  هاي چرخه آمار در حل مسائل گام

هاي مركزي  نكات و كاربرد شاخص
  ها و پراكندگي در گزارش داده

20 

10  

10  

10  

20 

20 

20 

10  

20 

10  

احتمچال و احتمچالآمالاير و 1فصلآمالاير

  آمار و احتمال
  دار) شناسنامه سؤال 150(



   
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:
  .مسلط نيستم زرد:نسبتاً مسلطم/  سبز:مسلطم/  آبي:
توانيد  هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت اگر در گام اول دانش هاي بعدي: گام
  تر داريد. ها نياز به تمرين بيش شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ خانه

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

  سازي و دنباله مدل
)دار سؤال شناسنامه 30(    

  هاي حسابي دنباله
)دار سؤال شناسنامه 70(    

زرد      سبز       آبي   

زرد      سبز       آبي   

  الگوهاي خطي
  دار) شناسنامه سؤال 100(

خط� خط�الگوهاي 2فصلالگوهاي

10  
سؤال

20  
سؤال

20  
سؤال

20  
سؤال

  سازي مدل

  مفهوم الگو و دنباله

  مفهوم دنبالة حسابي

  مجموع جمالت دنبالة حسابي

10  
سؤال

20  
سؤال



   
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد. گام اول:
  .مسلط نيستم زرد:نسبتاً مسلطم/  سبز:مسلطم/  آبي:
توانيد  هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت اگر در گام اول دانش عدي:هاي ب گام
  تر داريد. ها نياز به تمرين بيش شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ خانه

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

  خطيغيرالگوهاي 
  دار) شناسنامه سؤال 160(

غ�رخط� غ�رخط�الگوهاي 3فصلالگوهاي

  دنبالة هندسي
)دار سؤال شناسنامه 70(    

زرد      سبز       آبي   

  اي گوياه توان
)دار سؤال شناسنامه30(    

زرد      سبز       آبي   

  ي آنو جملة عموم مفهوم دنبالة هندسي

  مجموع جمالت يك دنبالة هندسي

  ضابطة بازگشتي دنبالة هندسي

  واسطة هندسي

  هاي تركيبي (حسابي ـ هندسي) سؤال

  استفاده از دنبالة هندسي در الگوهاي تصويري

  كاربردهاي دنبالة هندسي

  نمايي تابع
)دار سؤال شناسنامه 60(    

زرد      سبز       آبي   

20 

xF(x) توابع نمايي a ا شرط بa  1  

xF(x)نمايي   ابعوت a با شرط a 0 1   

  نمايي رشد و زوالمسائل 

20 

20 

20 

20 

10  

20 

20 

10  

  مفاهيم توان هاي گويا

  هاي گويا و مسائل كاربردي توان
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