
عادالت: اولل  عادالت و  ری،  بات    حا
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

    
  

 
 
 

    پذيريها و بخشايتقسيم چند جمله.1

  اي  ي بر چندجملها تقسيم چندجمله 

  ها اي م چندجمله.م.م و ك.م.ب

پاسكال-اي و مثلث خيامبسط دوجمله.2

  و نامعادالتمحاسبات جبري ، معادالت 

 ي دومعبارات درجه.3

  اي معادالت و نامعادالت چندجمله.4

    پذيري استفاده از اتحادها و تجزيه در بخش 

  ي دوم ي درجه معادله 

  ي دوم ي درجه تعيين عالمت و حل نامعادله

 معادالت و نامعادالت گويا.5

  اي  معادالت چندجمله 

   اي نامعادالت چندجمله

  نامعادالت گويا

  معادالت گويا

  ي دوم تابع درجه

 معادالت ونامعادالت گنگ.6
  معادالت گنگ

  ت گنگنامعادال

 قدر مطلق.7

  هاي آن  مطلق و ويژگيقدر 

  قدر مطلقيو نامعادالت  معادالت 

  نمودار توابع قدرمطلقي

 جزء صحيح.8

  هاي آن و ويژگيتعريف جزء صحيح  

  صحيح معادالت و نامعادالت شامل جزء

  حيح نمودار توابع شامل جزء ص

  صحيح ي تناوب توابع  شامل جزءدوره

 روش هندسي بهو نامعادالت حل معادالت . 9
  به روش هندسيمعادالت حل 

  به روش هندسيمعادالت حل نا

ــل اول  ــري،(از فص ــبات جب محاس
طور متوسط  به) معادالت و نامعادالت

تسـت در كنكورهـاي    3در هر سال 
  .سه سال اخير طرح شده است

تســـت از  115ن فصـــل در ايـــ
يعنـي   .ايـم  آوردهمحاسبات جبري 

براي هر تسـت كنكـور در حـدود    
 .تست را تمرين خواهيد كرد 40

آبي     سبز     قرمز

 تعداد سؤاالت فصل
115 

 تعداد سؤاالت سراسري
66 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
49 

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

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

  ي خوبخيل :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش ت دا ید  ، گام  گامبا  ی  ود را ارزیا ر   .پ



  ع: دومل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تابع

 تابع و مفاهيم آن.1
   منه و برد تابعي يافتن دا طريقه

 اعمال جبري روي توابع.3

 تركيب توابع.4

 )معكوس(وارونتوابع.8

  تعريف تابع معكوس

  نمودار تابع معكوس

     ي تابع معكوس يافتن ضابطه

 توابع زوج و توابع  فرد.5

 يك به يكتوابع.7

  هاي گوناگون آن و نمايش تعريف تابع

  تساوي دو تابع 

 رسم نمودار توابع.2

  انتقال افقي و عمودي

  رسم نمودار توابع قدرمطلقي

   انعكاس 

  انبساط و انقباض  افقي و عمودي  

 معادالت و توابع 

 نزوليتوابعوصعوديتوابع.6

fو  fتركيب دو تابع  1     

ــل دوم  ــابع(از فص ــه) ت ــور  ب ط
تسـت در   3متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طـرح  
  .شده است

 تــابعتســت از  115در ايــن فصــل 
يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم آورده

ــور ــدود كنك ــت را  40 در ح تس
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل
115 

 تعداد سؤاالت سراسري
55 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
60 

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

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

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .ين قسمت مسلط نيستمبه ا :قرمز
اگر در گام اول به  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ت ش، گام  گامبا  یددا ی  ود را ارزیا ر   .پ



  

  

ثات: ومل    ث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  مثلثات

 تعاريف اوليه.1

   توابع وارون مثلثاتي.5

  معادالت مثلثاتي . 4

 ي تناوب توابع مثلثاتيدوره.3

 اتحادهاي مثلثاتي.2

 حل مثلث و كاربردهاي آن. 6

  در آن ها نسبت ، تعيين  عالمت و مقدار ي مثلثاتي دايره

 طول كمان در يك دايره

 گيري زاويه واحدهاي اندازه

 و2و هاي هاي مثلثاتي كمان نسبت

2

 

 تعيين مقادير مثلثاتي براي تمام زوايا

 اتحادهاي مقدماتي  

   بر حسب 3 هاي فرمول

 و برعكس بر حسب  2 هاي فرمول

 هاي جمع و تفاضل دو كمان    فرمول

 هاي تبديل ضرب به جمع فرمول

 هاي تبديل جمع به ضرب فرمول

 ها قانون كسينوس

 ها قانون سينوس

 مساحت مثلث

 ي بين سه ضلع و دو زاويه رابطه

  جبري حل معادالت مثلثاتي هاي روش 

 حل معادالت مثلثاتينموداري  هاي روش 

   ي تناوب تعريف دوره

  ها ي تناوب آن ي مثلثاتي و دورهنمودار توابع ساده

   ي تناوب ي دوره قواعد محاسبه

طـور   بـه ) مثلثـات (وم ساز فصل
تسـت در   3متوسط در هر سال 

كنكورهاي سه سال اخير طـرح  
  .شده است

 مثلثـات تست از  147در اين فصل 
يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم آورده

ــور ــدود كنك ــت را  50 در ح تس
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

147 

 تعداد سؤاالت سراسري

70 

 ها االت ساير آزمونتعداد سؤ

77 

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

قرمز   سبز  آبي

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .يدرنگ مشخص كن

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  كرديد، در نوبت
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ



  

  

با: ھارمل  ی د ند ی و  سا   ی 
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي حسابي و هندسي هادنباله

 ي حسابيدنباله.1

 ي هندسيدنباله.2

 تعريف

  ي حسابي بين دو عدد واسطه

  ها ي بين جمله ي عمومي و رابطه جمله

 تعريف

  ي هندسي بين دو عدد واسطه

  ها ي بين جمله و رابطه عموميي جمله

 ي هندسي هاي دنباله مجموع جمله

 ي حسابي هاي دنباله مجموع جمله

ي هندسي هاي دنباله ي جمله مجموع همه
هاي حسابي دنباله(از فصل چهارم 

سط در هـر  طور متو به) و هندسي
تست در كنكورهـاي سـه    1سال 

  .سال اخير طرح شده است
 هـا  دنبالـه تست از  46در اين فصل 

يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم آورده
تست را تمرين خواهيد  46كنكور 

  .كرد

 تعداد سؤاالت فصل

46 

 تعداد سؤاالت سراسري

25 

 هاتعداد سؤاالت ساير آزمون

21 

قرمز  سبز  آبي

ود را باميزان تسلط خ :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

يا هاي سبز  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا یدبا  ی  ود را ارزیا ر    .پ

قرمز  سبز  آبي



م پا: ل  فا   یادآوری 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  

  وري مفاهيم پايهآ ياد

  ها و همسايگيبازه.5
  ها بازه

  )متقارن محذوف(متقارن همسايگي 

  خط حقيقي و اعداد حقيقي. 1

  خط حقيقي

  بسط اعشاري اعداد حقيقي

 د حقيقياعدا

  خواص جبري اعداد حقيقي. 2

  تعريف دستگاه اعداد حقيقي

  هاي اعداد حقيقي زير مجموعه

 هاي ضربي هاي جمعي و اصل اصل

  قدر مطلق. 4
  تعريف قدر مطلق 

  هاي قدر مطلقي  نامساوي 

  خواص ترتيب اعداد حقيقي. 3
  تعريف ترتيب اعداد حقيقي  

 ها خواص نامساوي 

يـادآوري مفـاهيم   (صـفراز فصل
 1طور متوسط در هر سال  به) پايه

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

يـادآوري  تست از  25در اين فصل 
يعنـي بـراي    .ايم هآورد مفاهيم پايه

ــور   ــر تســت كنك تســت را  25ه
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

25 

 تعداد سؤاالت سراسري

2 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

23 

ط خود را با ميزان تسل:گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

بز يا هاي س توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

آبي     سبز    قرمز

زآبي     سبز    قرم

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ



  

  

با: اولل     د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها دنباله

 و انواع آنتعريف دنباله.1

 هاجبر دنباله.3

 اصل موضوع تماميت.4

  تعريف دنباله

 لهدنباانواع 

 هاداري دنبالهيكنوايي و كران.5

  ي يكنواها دنباله

  دار هاي كران دنباله 

  داري و يكنوايي ي همگرايي، كران رابطه 

   نمايش نموداري دنباله

 هادنبالهو واگراييهمگرايي.2

  كران داري مجموعه ها

  اصل موضوع تماميت  

  تعريف رياضي هاي همگرا و دنباله

  هاي واگرا و تعريف رياضي دنباله

  ها محاسبات همگرايي و واگرايي دنباله

  ي فشردگي  قضيه

  ها اعمال بر روي دنباله

  ها  هاي تشخيص يكنوايي دنباله روش

طـور   بـه ) هـا  دنبالـه (اولاز فصل
تسـت در   1متوسط در هر سـال  

كنكورهاي سه سـال اخيـر طـرح    
  .شده است

 هـا  دنبالـه تست از  84اين فصل در 
يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم آورده

تست را تمرين خواهيد  84كنكور 
  .كرد

 تعداد سؤاالت فصل

84 

 تعداد سؤاالت سراسري

29 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

55 

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

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

قرمز  سبز  يآب

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

ش، گام  گا ت دا یدمبا  ی  ود را ارزیا ر    .پ



  

  

ی: دومل  ت   د و ویپ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 
 
 
 
   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حد و پيوستگي

 هامجانب.6

  حد و نمودار

 پيوستگي تابع.4

 نهايتنهايت و حد در بيحد بي.5

( اه ابهامرفع 



 ,, (  

  حد چپ و راست تابع در يك نقطه   

 پيوستگي روي بازه

 و پيوستگي تابع مركب قضاياي پيوستگي

 مجانب قائم

  مجانب مايل

 مجانب افقي

 ها تعيين تعداد مجانب   

 ها و محاسبات قضيه

  نهايت د در  بينهايت و ح حد بي رياضيهاي  تعريف   

 پيوستگي تابع يك در نقطه

 پيوستگي چپ و راست 

 پيوستگي تابع در نقاط انتهايي

 هاي پيوسته  هاي مهم تابع ويژگي

 وارون يك تابع پيوستهپيوستگي تابع 

 مفهوم شهودي حد.1

 ي حدهاي محاسبهروش.3

  دحدودي كه وجود ندارن

 تعريف رياضي حد

 مفهوم رياضي حد.2 تعريف رياضي حد چپ و راست   
 ها اثبات عدم وجود حد با دنباله

 ي فشردگي  قضيه

  ي حد در نقطه قضايا

 ي بعضي از حدود هاي محاسبه روش

رفع ابهام 


  

) حــد و پيوســتگي(دوماز فصــل
 3طــور متوســط در هــر ســال  بــه

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

حـد و  تسـت از   223در اين فصل 
يعني براي هر  .ايم  آورده پيوستگي

تست را  75تست كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

223 

 تعداد سؤاالت سراسري

124 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

99 

ميزان تسلط خود را با :اولگام
  .رنگ مشخص كنيد

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  نيد خانهتوا كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

قرمز  سبز  آبي

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ



 

د آن: ومل    ق و کار
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  و كاربرد آن مشتق

 ناپذير و تابع مشتق  بندي نقاط مشتق دسته. 3

 قضاياگيري ومشتق.4

  توابعمشتق مجموع، تفاضل، ضرب و تقسيم  قواعد

  ناپذير بندي نقاط مشتق دسته

  مشتق مراتب باالتر. 6

 ي تواني قاعده

 ي آن تابع مشتق و دامنه

 بررسي مشتق پذيري در بازه

 مشتق توابع مثلثاتي

 تعريف مشتق.2

 تعريف مشتق در يك نقطه 

  مشتق عامل صفرشونده

 پذيري و نتايج آن مشتق

 مشتق چپ و راست در يك نقطه

 خط مماس و آهنگ تغيير.1

  گيري سازي و مشتق ساده

  )مشتق تابع مركب(زنجيري   مشتق. 5
 گيري مشتق تابع مركب و جدول مشتق

  زوج و تابع فردمشتق تابع 

  ي دوم و باالتر مشتق مرتبه
 ام nي  مرتبه  هاي مشتق فرمول

  خط مماستعريف 

  تغيير ) اي لحظه(آهنگ متوسط تغيير و آهنگ آني 
 آهنگ تغيير در علم اقتصاد 

  يافتن خط مماس با مشتق . 7

 ي خط مماس و قائم از نقطه اي روي منحني معادله

 ) يك خط بر يك منحني(هم  مماس بودن دو منحني بر

 ي تماس با داشتن شيب مماس  يافتن طول نقطه

 اي خارج منحني  از نقطهو قائم خط مماس    

 ي ي بين دو منحني و خط و  منحن زاويه

مشــتق وكــاربرد (ســوماز فصــل
طور متوسط در هر سال  به) مشتق

سـه سـال   تست در كنكورهاي  8
  .اخير طرح شده است

مشتق و تست از  460در اين فصل 
يعني براي  .ايم  كاربرد مشتق آورده

 55هــر تســت كنكــور در حــدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

460 

 تعداد سؤاالت سراسري

305 

 ها ؤاالت ساير آزمونتعداد س

155 

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

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

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

بعدي مطالعه هاي  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ
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 سازيهاي سراسري و مسائل بهينهمقدار اكسترمم.11

 هاي نزوليو تابعهاي صعوديتابع.12

 مشتق دوم و تقعر نمودار تابع.13

  ده از مشتقبا استفاتوابع  تشخيص يكنوايي

  )نسبي(هاي موضعيرمماكست.15

 عطفينقطه.14

  )/ f و  f ربين نمودا ي  رابطه( نمودار تابع مشتق.16

 رسم نمودار توابع.18

   تابع هموگرافيكنمودار
  اي جملهتوابع چندنمودار

   توابع گويانمودار

 مثلثاتي  وارونتوابع نمودار

  توابع مثلثاتي نمودار

  توابع گنگنمودار

 هاي تغيير وابستهآهنگ.17

  ي اكسترمم مطلق توابع پيوستهقضيه
  هاي مطلق تعريف اكسترمم

  ي بحراني نقطه

  با استفاده از مشتق   تعيين برد تابع

  ي يافتن مقادير اكسترمم تابع پيوستهطريقه

  تقعر در نمودارها 

     ي تقعر و مشتق دومقضيه

  نسبي در تعيين نقاط اكسترمم دومآزمون مشتق 
  نسبي آزمون مشتق اول در تعيين نقاط اكسترمم

  و كاربرد آن مشتق
  مسائل بهينه سازي و قضاياي مشتق 

  و تشخيص در نمودارهاهاي نسبي   تعريف اكسترمم 

تعريف يكنوايي توابع و تشخيص آن در نمودارها

 مشتق تابع وارون.9

  گيري ضمني مشتق. 8

 مشتق توابع وارون مثلثاتي

  مشتق توابع نمايي و لگاريتمي طبيعي. 10
 مشتق توابع نمايي

  مشتق توابع لگاريتمي طبيعي

  نمايي و لگاريتميتوابع نمودار

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

قرمزآبي     سبز  

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

زآبي     سبز    قرم

آبي     سبز    قرمز
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  انتگرال

 انتگرال معين.3

 انتگرال معينهايويژگي.4

  ...)انتگرال مجموع ، تفاضل و (قضاياي اوليه

 ال معينتعريف انتگر

 كران باال و پايين انتگرال 

 صحيح ءمطلق و جز  انتگرال توابع شامل قدر

 انتگرال معين توابع زوج و فرد

 مقدار ميانگين انتگرال 

 معينتابع اوليه و انتگرال نا.5
 هاي اوليه مشتق و فرمول تابع اوليه به عنوان ضد 

 گيري سازي و انتگرال ساده

 قضاياي بنيادي انتگرال و كاربردها.6

 )مشتق انتگرال معين(ل ي بنيادي او قضيه

)ي انتگرال معين با تابع اوليه محاسبه(ي بنيادي دوم  قضيه

 ي بعضي از حدهاي مجموع با انتگرال معين محاسبه

 سطح زير نمودار ي محاسبه

 ي انتگرال معين و مساحت  رابطه

 هاي باال و پايين مجموع

 ها و نماد سيگمامجموع.1
 بندي هاي جمع فرمول

  هاي آن نماد سيگما و ويژگي

 مساحت به عنوان حد مجموع.2

 معادالت ديفرانسيل ساده و يافتن تابع اوليه

طـور   بـه ) انتگرال(چهارماز فصل
در  تسـت  2متوسط در هر سـال  

كنكورهاي سه سـال اخيـر طـرح    
  .شده است

انتگـرال  تست از  114در اين فصل 
يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم  آورده

ــدود   ــور در ح ــت را  55كنك تس
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

114 

 تعداد سؤاالت سراسري

88 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

26 

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

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

ش آن مبحث مسلط نيستيد و دان
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

زآبي     سبز    قرم

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

آبي     سبز    قرمز

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ




