
  

  

  جبر و معادله
  
  
  
  
  

  جبر و معادله

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

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :سبز
  .مسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

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

هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه كرديد، مي
ها نگاه كنيد  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
ها نياز  شويد در كدام قسمت متوجه مي

  .تر داريد به تمرين بيش

پيشرفت   مبا درخت دانش، گام به گا
  .خود را ارزيابي كنيد

  ي حسابي و هندسيهامجموع جمالت دنباله.1
 )دار تست شناسنامه 48( 

 دوممعادالت درجه.2
 )دارتست شناسنامه85(

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             
ي  هاي معادله روابط بين ضرايب و ريشه

  دومدرجه

   صفرهاي تابع 

  دوم  ي درجه ت قابل تبديل به معادلهدالمعا

 nتا  1د طبيعي از مجموع اعدا

  ي حسابي مجموع جمالت دنباله

  ي هندسي مجموع جمالت دنباله

  معادالت روش هندسي حل 

 معادالت گويا و گنگ.3
 )دارتست شناسنامه43(

زرد     سبز                  آبي             

  گويا  معادالت شامل عبارات

  گنگ ت شامل عباراتمعادال

  هاي آنقدر مطلق و ويژگي.4
 )دار تست شناسنامه 52( 

زرد     سبز                  ي             آب
 آنهاي  ويژگيمفهوم قدرمطلق و 

  رسم توابع قدر مطلقي

  عادالت قدر مطلقيم

  آشنايي با هندسه تحليلي.5
 )دار تست شناسنامه 45(

زرد     سبز                  آبي             
 ي بين دو نقطه فاصله

  خط ي وسط يك پاره مختصات نقطه

  ي يك نقطه از يك خطفاصله

 كتاب درسي 6تا  2هاي  صفحه

 كتاب درسي 16تا  7هاي  صفحه

كتاب درسي 22تا  17هاي  صفحه

كتاب درسي 28تا  23هاي  صفحه

كتاب درسي 36تا  29هاي  صفحه

 تستتعداد 

6  

23

19 

29 

15 

5  

  :دار، شامل تست شناسنامه 273
مشابه از كتاب درسي، تست  121

 ،آن محتـواي هـا و   و مكمل تمـرين 
  جهت پوشش كامل مطالب

 تست از كنكورهاي سراسـري  97
هاي اخيركه منطبق با مطالـب   سال

و موضوعات كتاب جديـد درسـي   
  .است

 هاي كانون تست منتخب آزمون 43
منطبق با موضوعات كتاب درسـي  

  جديد و رويكردهاي آموزشي آن 
 تست از كنكورهـاي دانشـگاه   12

. هاي مناسب و خاص دارند كه ايده آزاد
  

36

23

20 

22 

11  

19 

21 

11  

13 

 كتاب درسي  36تا   1هاي   صفحه



  

  

  تابع
  
  
  
  
  

  تابع

  آشنايي بيشتر با تابع.1
 )دار تست شناسنامه 36(

 انواع توابع.2
 )دار تست شناسنامه74(

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  :هاي بعدي گام

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

هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه كرديد، مي
ها نگاه كنيد  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
ها نياز  شويد در كدام قسمت متوجه مي

  .تر داريد به تمرين بيش

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

 ي توابعاعمال رو.4
 )دار تست شناسنامه84(

زرد     سبز                  آبي             

  اعمال جبري روي توابع

  تركيب توابع

  وارون تابع.3
 )دار تست شناسنامه 46(

زرد     سبز                  آبي             

  توابع  يك به يك 

   يك تابع واروني  محاسبه

 توابع گويا

  )ي دوم تابع ريشه(توابع راديكالي 

  تابع جزء صحيح –اي  تابع پله

  معادالت و توابع

  تابع  ياد آوري و تكميل

  مشخص كردن تابع با ضابطه

  ماشينيك تابع به عنوان 

  وارون يك تابع

 تستتعداد 

12 

16 

4  

29 

16 

8  

21 

4  

23

19 

33

51 

كتاب درسي 43تا  38هاي  صفحه

كتاب درسي 53تا  44هاي  صفحه

كتاب درسي 62تا  54هاي  صفحه

كتاب درسي 70تا  63هاي  صفحه

  4  تساوي دو تابع

  :دار، شامل تست شناسنامه 240
مشابه از كتاب درسي، تست  148

آن،  محتـواي هـا و   و مكمل تمـرين 
  جهت پوشش كامل مطالب

 تست از كنكورهاي سراسـري  45
هاي اخيركه منطبق با مطالـب   سال

و موضوعات كتاب جديـد درسـي   
  .است

 هاي كانون نتست منتخب آزمو 42
منطبق با موضوعات كتاب درسـي  

  جديد و رويكردهاي آموزشي آن 
ــگاه  5 ــاي دانش  تســت از كنكوره

. هاي مناسب و خاص دارند كه ايده آزاد
  

 كتاب درسي  70تا   37هاي   صفحه



  

  

  و لگاريتمي نماييتوابع 
  
  
  
  
  

  توابع نمايي ولگاريتمي

  تابع نمايي.1
 )دار تست شناسنامه 48(

 تابع لگاريتمي و لگاريتم.2
 )دارتست شناسنامه30(

هاي لگاريتم و حل معادالت لگاريتمي ويژگي.3
)دار تست شناسنامه 61( 

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

   )هاي حقيقي تعريف و توان(تابع نمايي 

ميزان تسلط خود را با  :ام اولگ  نمودار توابع نمايي و خواص آن
  .رنگ مشخص كنيد

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :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 را  توانيد خانه كرديد، مي
ه كنيد ها نگا هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
ها نياز  شويد در كدام قسمت متوجه مي

  .تر داريد به تمرين بيش

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

  لگاريتميمعادالت 

  هاي لگاريتمگيويژ

  كاربردهاي لگاريتم

  تابع لگاريتمي و لگاريتم يك عدد

  نمودار توابع لگاريتمي و خواص آن

 تستتعداد 

16 

32 

14  

16  

30 

25 

6  

  :دار، شامل تست شناسنامه 139
مشابه و از كتاب درسي، تست  66

 جهتآن،  محتوايها و  مكمل تمرين
  پوشش كامل مطالب

 تست از كنكورهاي سراسـري  46
هاي اخيركه منطبق با مطالـب   سال

و موضوعات كتاب جديـد درسـي   
  .است

 هاي كانون تست منتخب آزمون 24
منطبق با موضوعات كتاب درسـي  

  جديد و رويكردهاي آموزشي آن 
ــگاه  3 ــاي دانش  تســت از كنكوره

. هاي مناسب و خاص دارند كه ايده آزاد

كتاب درسي 79تا  72هاي  صفحه

كتاب درسي 85تا  80هاي  صفحه

كتاب درسي 90تا  86هاي  صفحه

زرد     سبز                  آبي             

 كتاب درسي  90تا   71هاي   صفحه



  

  

  مثلثات
  
  
  
  
  

  مثلثات

  راديان.1
 )دار ت شناسنامهتس 20( 

 هاهاي مثلثاتي برخي زوايهنسبت.2
 )دارتست شناسنامه49(

 توابع مثلثاتي.3
 )دارتست شناسنامه27(

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

زرد     سبز                  آبي             

  ي آن با درجه راديان و رابطه

  )يادآوري(هاي مثلثاتي  عالمت نسبت

  طول يك كمان

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

  مسلطم :آبي
  نسبتاً مسلطم :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 را  توانيد خانه كرديد، مي
ها نگاه كنيد  رگاه به رنگه. رنگ كنيد
ها نياز  شويد در كدام قسمت متوجه مي

  .تر داريد به تمرين بيش

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

yنمودار توابع sin x  وy cos x  و
  خواص آنها

  با انتقال و تقارنع مثلثاتي بتوارسم نمودار 

  روابط مثلثاتي مجموع و تفاضل زوايا.4
 )دار تست شناسنامه 26(

زرد     سبز                  آبي             

  اياروابط مثلثاتي مجموع و تفاضل زو

و بر عكس برحسب  2روابط مثلثاتي 

هاي مثلثاتي زواياي قرينـه، مـتمم،    نسبت
  انتها و هم...مكمل و

 تستتعداد 

11  

9  

14 

13 

تاب درسيك 97تا  92هاي  صفحه

كتاب درسي 104تا  98هاي  صفحه

كتاب درسي 109تا  105هاي  صفحه

 كتاب درسي 112تا  110هاي  صفحه

5  

44 

12  

14  

  :دار، شامل تست شناسنامه 122
مشابه و از كتاب درسي، تست  86

جهت آن،  محتوايها و  مكمل تمرين
  پوشش كامل مطالب

 تست از كنكورهاي سراسـري  20
هاي اخيركه منطبق با مطالـب   سال

اب جديـد درسـي   و موضوعات كت
  .است

 هاي كانون تست منتخب آزمون 16
منطبق با موضوعات كتاب درسـي  

  جديد و رويكردهاي آموزشي آن 

 كتاب درسي  112تا   91هاي   فحهص



  

  

  حد و پيوستگي
  
  
  
  
  

  حد و پيوستگي

  مفهوم حد و فرآيندهاي حدي.1
 )دار تست شناسنامه 26( 

  )تحد چپ و حد راس(طرفهحدهاي يك.2
 )دار تست شناسنامه41(

حالت( ي حد توابع كسري  سبهمحا.  4


 (  

)دار تست شناسنامه46(

زرد     سبز                  آبي             

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  :هاي بعدي گام

دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي 
هاي بعدي پيشرفت  ديد اما در نوبتكر

هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه كرديد، مي
ها نگاه كنيد  هرگاه به رنگ. رنگ كنيد
ها نياز  شويد در كدام قسمت متوجه مي

  .تر داريد به تمرين بيش

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

  قضاياي حد.3
 )دار تست شناسنامه44(

زرد     سبز                  آبي             

  قضاياي حد

  حد توابع مثلثاتي

  پيوستگي در نقطه

  پيوستگي روي بازه

 پيوستگي. 5
)دار تست شناسنامه 40(  

زرد     سبز                  آبي             

  حد در يك نقطه  شهوديمفهوم 

  حد تعريف همسايگي و 

  حذف عامل صفر شونده

  تغيير متغيرروش 

 كتاب درسي  151تا   113هاي   صفحه

  :شامل دار، تست شناسنامه 197
مشابه از كتاب درسي، تست  145

آن،  محتـواي هـا و   و مكمل تمـرين 
  جهت پوشش كامل مطالب

 تست از كنكورهاي سراسـري  38
هاي اخيركه منطبق با مطالـب   سال

و موضوعات كتاب جديـد درسـي   
  .است

 هاي كانون تست منتخب آزمون 13
منطبق با موضوعات كتاب درسـي  

  جديد و رويكردهاي آموزشي آن 
ــگاه  1 ــاي دانش  تســت از كنكوره

. هاي مناسب و خاص دارند كه ايده آزاد

 تستتعداد 

13 

13 

36 

8  

32 

8  

42 

4  

كتاب درسي 122تا  114هاي  صفحه

   در يك نقطه حد چپ و حد راست

 عدم وجود حد در يك نقطه ياوجود 

17 

24 

كتاب درسي 129تا  123هاي  صفحه

كتاب درسي 140تا  130هاي  صفحه

كتاب درسي 144تا  141هاي  صفحه

كتاب درسي 151تا  145هاي  صفحه
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