
بندي در پایان فصلآزمون جمع

هاي جبريعبارت
.میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید:گام اول

مسلط نیستم:زرد/ نسبتاً مسلطم:سبز/ مسلطم:آبی
توانید هاي بعدي پیشرفت کردید، میاگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید اما در نوبت:هاي بعديگام
.تر داریدها نیاز به تمرین بیششوید در کدام قسمتها نگاه کنید متوجه میهرگاه به رنگ. هاي سبز یا آبی را رنگ کنیدخانه

ص

اتحاد مکعب، اتحاد تفاضل یا 
ايمجموع مکعب دو جمله

مثلث خیام

ارزیابی پیشرفت

چند اتحاد جبري و کاربردها

)دارشناسنامهسؤال110(

زرد سبز آبی

اتحاد مربع، مزدوج و جملۀ
مشترك

دارسؤال شناسنامه230
تایی20پیمانه 9
تایی10پیمانه 5

سؤال در متن210
+

بندي در پایان فصلسوال جمع20

هاي کانونسؤال از آزمون69

سؤال از 48
کنکورهاي سراسري

سؤال طراحی شده113
از کتاب درسی

ها براي پوشش مطالب کتاب این سؤال
.انددرسی طراحی شده

هاي جبريعبارت
)دارشناسنامهسؤال230(

هاي جبريتجزیۀ عبارت

هاي جمع و تفریق عبارت
گویا

هاي کردن عبارتهساد
گویا

زرد سبز آبی

هاي تعریف عبارتمحدودة
گویا

ترکیبی

هاي گویاعبارت

)دارشناسنامهسؤال100(

زرد سبز آبی



بندي در پایان فصلآزمون جمع

معادله درجه دوم
.میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید:گام اول

مسلط نیستم:زرد/ نسبتاً مسلطم:سبز/ مسلطم:آبی
توانید هاي بعدي پیشرفت کردید، میاگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید اما در نوبت:هاي بعديگام
.تر داریدها نیاز به تمرین بیششوید در کدام قسمتها نگاه کنید متوجه میهرگاه به رنگ. هاي سبز یا آبی را رنگ کنیدخانه

ص

ارزیابی پیشرفت

دارسؤال شناسنامه150
تایی20پیمانه 6
تایی10پیمانه 3

سؤال در متن130
+

بندي در پایان فصلسوال جمع20

هاي کانونسؤال از آزمون24

سؤال از 34
کنکورهاي سراسري

سؤال طراحی شده92
از کتاب درسی

ها براي پوشش مطالب، کتاب این سؤال
.انددرسی طراحی شده

معادله درجه دوم
)دارشناسنامهسؤال150(

زرد سبز آبی

معادله و مسائل توصیفی
)دارسؤال شناسنامه20(

زرد سبز آبی

معادلۀ درجۀ دوم
)دارسؤال شناسنامه10(

زرد سبز آبی

دومۀدرجۀحل معادل
)دارسؤال شناسنامه70(

هاي جبريروش تجزیۀ عبارتزرد سبز آبی

)روش (دومۀروش کلی حل معادلۀ درج

سازيروش مربع کامل

زرد سبز آبی

هاي گویاهاي شامل عبارتمعادله
)دارسؤال شناسنامه20(

زرد سبز آبی

کاربرد معادلۀ درجه دوم در حل مسائل
)دارسؤال شناسنامه10(

ءء

ءء



بندي در پایان فصلآزمون جمع

)دهم(تابع 
.میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید:گام اول

مسلط نیستم:زرد/ نسبتاً مسلطم:سبز/ مسلطم:آبی
توانید هاي بعدي پیشرفت کردید، میاگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید اما در نوبت:هاي بعديگام
.تر داریدها نیاز به تمرین بیششوید در کدام قسمتها نگاه کنید متوجه میهرگاه به رنگ. هاي سبز یا آبی را رنگ کنیدخانه

ص

ارزیابی پیشرفت

دارسؤال شناسنامه310
سوالی20پیمانه 12
سوال10پیمانه 7

سؤال در متن290
+

بندي در پایان فصلسوال جمع20

هاي کانونسؤال از آزمون144

سؤال از 79
کنکورهاي سراسري

طراحی شدهسؤال 87
از کتاب درسی

ها براي پوشش مطالب کتاب این سؤال
.انددرسی طراحی شده

تابع
)دارشناسنامهسؤال310(

زرد سبز آبی

مفهوم تابع
)دارسؤال شناسنامه60(

زرد سبز آبی
وابسته و زوج مرتبمفهوم متغیر مستقل و متغیر

نمایش جدولی و نمودار پیکانی تابع

مفهوم تابع و نمایش زوج مرتبی آن

توصیفی تابعنمایش نمودار مختصاتی تابع و مفهوم 

ضابطۀ جبري تابع
)دارسؤال شناسنامه60(

زرد سبز آبی

تعیین دامنه و برد تابع از روي ضابطۀ تابع

صورت نمایش زوج مرتبی و پیکانیتعیین دامنه و برد تابع به 

مقدار تابع در یک نقطۀ خاص

تعیین دامنه و برد تابع با استفاده از نمودار مختصاتی

تشخیص ضابطۀ جبري تابع

نمودار تابع خطی
)دارسؤال شناسنامه60(

دست آوردن ضابطۀ تابع خطیهاي بهروشزرد سبز آبی

کاربرد تابع خطی در مسائل

رسم نمودار تابع خطی

2نمودار تابع درجۀ 
)دارسؤال شناسنامه110(

زرد سبز آبی

دوممفاهیم اولیه تابع درجه 

انتقال نمودار تابع درجه دوم 

درجه دومرسم نمودار تابع

کاربرد تابع درجه دوم در مسائل ماکزیمم و مینیمم

کاربرد تابع درجه دوم در مسائل اقتصاد



بندي در پایان فصلآزمون جمع

)یازدهم(تابع
.میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید:گام اول

مسلط نیستم:زرد/ نسبتاً مسلطم:سبز/ مسلطم:آبی
توانید هاي بعدي پیشرفت کردید، میاگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید اما در نوبت:هاي بعديگام
.تر داریدها نیاز به تمرین بیششوید در کدام قسمتها نگاه کنید متوجه میهرگاه به رنگ. هاي سبز یا آبی را رنگ کنیدخانه

ص

تابع همانی

ايتابع چند ضابطه

ارزیابی پیشرفت

ـ انواع تابع1

)دارشناسنامهسؤال180(

زرد سبز آبی

تابع ثابت

دارشناسنامهسؤال 280
تایی20پیمانه 14

سؤال در متن260
+

بندي در پایان فصلسوال جمع20

هاي کانونسؤال از آزمون81

سؤال از 6
کنکورهاي سراسري

سؤال طراحی شده193
از کتاب درسی

ها براي پوشش مطالب کتاب این سؤال
.انددرسی طراحی شده

تابع

)دارشناسنامهسؤال280(

اعمال بر روي توابع 
)ضابطۀ تابع(

اعمال بر روي توابع 
)مقدار تابع(

زرد سبز آبی

نمایش (اعمال بر روي توابع 
)زوج مرتبی و نمودار پیکانی

ـ اعمال بر روي توابع2

)دارشناسنامهسؤال80(

زرد سبز آبی

تابع پلکانی و تابع عالمت

اعمال بر روي توابع 
)نمودار تابع(

تابع جزء صحیح

تابع قدرمطلق



بندي در پایان فصلآزمون جمع

آشنایی با منطق و استدالل ریاضی
.میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید:گام اول

مسلط نیستم:زرد/ نسبتاً مسلطم:سبز/ مسلطم:آبی
توانید هاي بعدي پیشرفت کردید، میاگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید اما در نوبت:هاي بعديگام
.تر داریدها نیاز به تمرین بیششوید در کدام قسمتها نگاه کنید متوجه میهرگاه به رنگ. هاي سبز یا آبی را رنگ کنیدخانه

ص

ارزیابی پیشرفت

زرد سبز آبی

آشنایی با منطق و استدالل  
ریاضی

)دارشناسنامهسؤال100(

زرد سبز آبی

هاترکیب شرطی و دو شرطی گزاره

هاترکیب گزاره

هاگزاره

زرد سبز آبی

زرد سبز آبی

زرد سبز آبی

هاي ریاضیاستدالل

دارسؤال شناسنامه100
تایی20پیمانه 5

سؤال در متن80
+

بندي در پایان فصلسوال جمع20

هاي کانونسؤال از آزمون32

سؤال طراحی شده68
از کتاب درسی

ها براي پوشش مطالب کتاب این سؤال
.انددرسی طراحی شده



بندي در پایان فصلآزمون جمع

)دهم(آمار 
.میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید:گام اول

مسلط نیستم:زرد/ نسبتاً مسلطم:سبز/ مسلطم:آبی
توانید هاي بعدي پیشرفت کردید، میاگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید اما در نوبت:هاي بعديگام
.تر داریدها نیاز به تمرین بیششوید در کدام قسمتها نگاه کنید متوجه میهرگاه به رنگ. هاي سبز یا آبی را رنگ کنیدخانه

ص

ارزیابی پیشرفت

دارسؤال شناسنامه330
تایی20پیمانه 13
تایی10پیمانه 7
سؤال در متن310

+
بندي در پایان فصلسوال جمع20

هاي کانونآزمونسؤال از 158

سؤال از 48
کنکورهاي سراسري

سؤال طراحی شده124
از کتاب درسی

ها براي پوشش مطالب کتاب این سؤال
.انددرسی طراحی شده

آمار
)دارشناسنامهسؤال330(

زرد سبز آبی

معیارهاي گرایش به مرکز
)دارسؤال شناسنامه60(

مدزرد سبز آبی

میانگین موزون

میانگین

میانه

معیارهاي پراکندگی
)دارسؤال شناسنامه80(

انحراف معیارزرد سبز آبی

خم بهنجار یا منحنی نرمال

واریانس

(IQR)ها و دامنۀ میان چارکی چارك

نمودارهاي چند متغیره
)دارسؤال شناسنامه30(

زرد سبز آبی

نمودار حبابی

نمودار راداري

نمودارهاي یک متغیره
)دارسؤال شناسنامه70(

زرد سبز آبی

اينمودار میله

نمودار دایره اي

نمودار خط شکسته

اينمودار نقطه

بازي با نمودارها

)و سبیلجعبه (اي نمودار جعبه

هاگردآوري داده
)دارسؤال شناسنامه70(

تصادفیجامعۀ آماري و نمونۀ زرد سبز آبی

انواع متغیرهاي تصادفی

هاآوري دادههاي جمعروش



بندي در پایان فصلآزمون جمع

)یازدهم(آمار
.میزان تسلط خود را با رنگ مشخص کنید:گام اول

مسلط نیستم:زرد/ نسبتاً مسلطم:سبز/ مسلطم:آبی
توانید هاي بعدي پیشرفت کردید، میاگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزیابی کردید اما در نوبت:هاي بعديگام
.تر داریدها نیاز به تمرین بیششوید در کدام قسمتها نگاه کنید متوجه میهرگاه به رنگ. هاي سبز یا آبی را رنگ کنیدخانه

ص

شاخص بهاي کاال و 
خدمات مصرفی،

نرخ بیکاري،
هاي شاخصتورم و 

سالمت و آموزش

ارزیابی پیشرفت

هاي آماريـ شاخص1

)دارشناسنامهسؤال40(

زرد سبز آبی

میانگین و میانه، خط فقر

دارسؤال شناسنامه80
تایی20پیمانه 3

سؤال در متن60
+

بندي در پایان فصلسوال جمع20

هاي کانونسؤال از آزمون15

سؤال از 14
کنکورهاي سراسري

سؤال طراحی شده51
از کتاب درسی

ها براي پوشش مطالب کتاب این سؤال
.انددرسی طراحی شده

آمار

)دارشناسنامهسؤال80(

یابیدرون

زرد سبز آبی

نمودار پراکنش نگاشت و 
سري زمانی

هاي زمانیـ سري2

)دارشناسنامهسؤال20(

زرد سبز آبی

یابیبرون
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