
  

  

 مجموعه، الگو و دنباله

                 ل  اول       

  مجموعه، الگو و دنباله

  هاي متناهي و نامتناهيمجموعه.1
 )دار شناسنامه تست 32(

 مجموعهيكمتمم.2
 )دارشناسنامهتست30(

 الگو و دنباله.3
 )دارشناسنامهتست32(

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

زرد    سبز                آبي            

 هاي حسابي و هندسيدنباله.4
 )دار شناسنامه تست 66(

  ي حسابيدنباله

 زرد    سبز                آبي            

زرد    سبز                آبي            

 زرد           سبز        آبي            

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

  ، مسلط هستمخيلي خوب :آبي
  خوب، تسلط نسبي دارم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

در حد رنگ زرد ارزيابي دانش خود را 
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

  :دار، شامل تست شناسنامه 160
  تست مرتبط و مشابه كتاب درسي 92
  هاي كانون تست از آزمون 49
   تست از كنكورهاي سراسري19

 الگو  

  الگوهاي غير خطي

  هاي اعدادمجموعه

  هاي متناهي و نامتناهيمجموعه

  ي مرجع مجموعه

 ها بازه

  تعداد عضوهاي اجتماع دو مجموعه

  الگوي خطي  

 دنباله

  ي هندسيدنباله



 

 

 مثلثات

                  دومل         

  مثلثات

  هاي مثلثاتينسبت.1
)دارتست شناسنامه 37(

  ي مثلثاتيدايره.2
 )دارتست شناسنامه32(

 هاي مثلثاتيسبتروابط بين ن.3
 )دارتست شناسنامه36(

  تشابه دو مثلث

  الزاويه هاي مثلثاتي در مثلث قائم نسبت

  با درخت دانش، گام به گام
  .فت خود را ارزيابي كنيدپيشر

  درجه 60و  45،  30هاي مثلثاتي زواياي مقادير نسبت

    ي مساحت كاربرد مثلثات در محاسبه

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

  خيلي خوب، مسلط هستم :آبي
  خوب، تسلط نسبي دارم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

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

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

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

زرد    سبز                آبي            

زرد    سبز                آبي            

زرد    سبز                آبي            

  :دار، شامل تست شناسنامه 105
  رسيدمشابه كتاب تست مرتبط و  56
  هاي كانون تست از آزمون 26
  تست از كنكورهاي سراسري  22

 آزادتست از كنكورهاي 1

  هاي مثلثاتي روابط بين نسبت 

   اتحادهاي مثلثاتي

  ي مثلثاتي و نواحي مثلثاتي دايره

 ي مثلثاتي هاي مثلثاتي در دايره مقدار و عالمت نسبت

  ي شيب خط و تانژانت زاويه  رابطه 



  

  

 هاي جبري هاي گويا و عبارت توان

                   ومل      
 

  
  
  

  

هاي گويا و  توان
  هاي جبري عبارت

 ريشه و توان.1
 )دارتست شناسنامه29(

 امnيريشه.2
 )دار تست شناسنامه 27(

 هاي گوياتوان.3
 )دار تست شناسنامه 45(

 هاي جبريعبارت.4
 )دار سنامهتست شنا 79(

  ها ي دوم و سوم اعداد و تقريب آن ريشه

  ها ي چهارم و پنجم اعداد و تقريب آن ريشه

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

زرد   سبز                 آبي              

زرد   سبز                 آبي              

زرد   سبز                 آبي              

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

  ، مسلط هستمخيلي خوب :آبي
  خوب، تسلط نسبي دارم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

بي زرد ارزيادانش خود را در حد رنگ 
هاي بعدي پيشرفت  در نوبت كرديد اما

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

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

  :دار، شامل تست شناسنامه 180
  تست مرتبط و مشابه كتاب درسي 121
  تست از كنكورهاي سراسري 27
  هاي كانون تست از آزمون 20
  ورهاي آزادكنكتست از12

  ها اي ي چندجمله اتحادهاي جبري و تجزيه

  ها سازي و اعمال بر روي آن هاي گويا، ساده عبارت

  گويا كردن مخرج كسرها

  ام  nي تعريف و خواص ريشه

  ام  nي اعمال بر روي ريشه

  هاي گويا و قوانين توان تعريف

  ام nي هاي ريشه فرمول



  

  

 ها هو نامعادل ها معادله

                   ھارمل         

  ها ها و نامعادلهمعادله

  هاي مختلف حل آن ي دوم و روش ي درجه معادله .1
 )دار تست شناسنامه 40(

  سهمي.2

 )دار تست شناسنامه 27(

 تعيين عالمت.3
 )دار تست شناسنامه 63(

  با درخت دانش، گام به گام
  .را ارزيابي كنيدپيشرفت خود 

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

  ، مسلط هستمخيلي خوب :آبي
  خوب، تسلط نسبي دارم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

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

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

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

  :دار، شامل تست شناسنامه 130
  رسيدتست مرتبط و مشابه كتاب  51
  تست از كنكورهاي سراسري 48
  هاي كانون تست از آزمون 31

زرد   سبز                آبي              

زرد   سبز                آبي               

زرد   سبز                آبي              

  ي دوم به روش تجزيه ي درجه لهحل معاد

  گيري ي دوم به كمك ريشه ي درجه حل معادله

  ي دوم به روش مربع كامل ي درجه حل معادله

 ي دوم به روش فرمول كلي ي درجه حل معادله

  تعريف، رأس و محور تقارن سهمي

   ي سهمي، تعيين رأس و محور تقارن آنمعادله

  رسم نمودار سهمي

  ي اول جهدراي  چندجمله تعيين عالمت 

  ي دوم درجه اي چندجملهين عالمت تعي

  نامعادله

  معادالت قدر مطلقينا



 تابع     

م                   ل  پ
 
  
  
  
  

  

  تابع

 آنهايمفهوم تابع و بازنمايي.1
 )دار تست شناسنامه 22(

 دامنه و برد توابع.2
 )دارتست شناسنامه46(

 انواع توابع.3
 )دار تست شناسنامه 87( 

  با درخت دانش، گام به گام
  مفهوم و تعريف تابع  .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

  هاي مختلف تابع نمايش

  اي توابع چندجمله

  تتابع ثاب –تابع هماني

yتابع قدرمطلق و تابع   x 2    

  كمك انتقال بهرسم برخي از توابع 

  )اي قطعه( اي تابع چندضابطه

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

  ، مسلط هستمخيلي خوب :آبي
  سلط نسبي دارمخوب، ت :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي 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
  .اريدتر د ها نياز به تمرين بيش قسمت

  :دار، شامل تست شناسنامه155
  تست مرتبط و مشابه كتاب درسي 102
  هاي كانون مونتست از آز 44
  تست از كنكورهاي سراسري 8
  آزادتست از كنكورهاي 1

زرد   سبز                 آبي              

زرد               سبز    آبي              

زرد   سبز                 آبي              

  تعريف زوج مرتبي دامنه و برد تابع

  )آزمون خط قائم(نمايش نموداري تابع 

  نمايش جبري تابع

 تابع خطي



  

  

 )تركيبيات( بدون شمردن ،شمارش

                مل         

 شمارش، بدون شمردن

  )تركيبيات(

  اصل جمع و تعميم آن

  اصل ضرب و تعميم آن

  نماد فاكتوريل

 جايگشت

  ترتيب

  شمارش.1
 )دار تست شناسنامه 30(

زرد    سبز                آبي            

  جايگشت.2
 )دار تست شناسنامه 23(

زرد    سبز                آبي            

  يبكتر.3
 )دار تست شناسنامه 57(

زرد    سبز                آبي            

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

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

  ، مسلط هستمخيلي خوب :آبي
  خوب، تسلط نسبي دارم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :يهاي بعد گام

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

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

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

  :دار، شامل تست شناسنامه 110
  هاي كانون تست از آزمون 55
   تست از كنكورهاي سراسري 37
 ب درسيتست مرتبط و مشابه كتا 18



  

  

آمار و احتمال 

                مل         

  آمار و احتمال
  تعريف آمار و علم آمار

  جامعه و نمونه

  پيشامدهاي تصادفي

  ها ال روي آنو برخي اعمپيشامدها

  )گيري شانس اندازه(احتمال رخداد يك پيشامد 

  تعريف متغير و مقدار متغير

  انواع متغيرها

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

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

  ، مسلط هستمخيلي خوب :آبي
  خوب، تسلط نسبي دارم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

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

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

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

  :دار، شامل تست شناسنامه 160
  تست مرتبط و مشابه كتاب درسي 18
  هاي كانون تست از آزمون 75
  تست از كنكورهاي سراسري 63

  آزاد تست از كنكورهاي4

  ي شانسگيراندازهيااحتمال.1
 )دار تست شناسنامه 102(

زرد    سبز                آبي           

 اي بر علم آمار، جامعه و نمونهمقدمه.2
 )دار ت شناسنامهتس 13(

زرد    سبز                آبي            

 متغير و انواع آن.3
 )دار تست شناسنامه 45(

زرد    سبز                آبي            




