برنامه ي راهبردي اختصاصی دوازدهم ریاضی سال تحصيلي 97-98
شماره
آزمون

زمان

حسابان 2

ریاضیات پایه

هندسه پایه

آمار و احتمال و
ریاضی 1

هندسه 3

ریاضیات گسسته

1

 2و  3آبان

تابع
صفحه  1تا 18

تابع
ریاضی  :1صفحه 94
تا 117
حسابان  :1صفحه
 37تا 70

ترسیم های هندسی و
استدالل  +قضیه تالس،
تشابه و کاربردهای آن
هندسه  :1صفحه
 9تا 44

آشنایی با مبانی
ریاضیات
آمار و احتمال :صفحه
 1تا 25

ماتریس و کاربردها
(تا سر حل دستگاه
معادالت)
صفحه  9تا 23

آشنایی با نظریه اعداد
صفحه  1تا 17

2

 30آبان و  1آذر

تابع  +مثلثات
صفحه  1تا 34

ریاضی  :1صفحه
 1تا 46
حسابان  :1صفحه  1تا
 6و  91تا 112

قضیه تالس ،تشابه
و کاربردهای آن +
چندضلعی ها
هندسه  :1صفحه 45
تا 73

فیزیک 3

زوج کتاب فیزیک  1و 2

حرکت بر خط راست
صفحه  1تا 21

فیزیک و اندازه گیری
 +کار ،انرژی و توان +
ویژگی های فیزیکی
مواد
فیزیک  :1صفحه
 1تا 94

آشنایی با مبانی
ریاضیات  +احتمال
آمار و احتمال :صفحه
 26تا 51
آمار و احتمال
ریاضی  :1صفحه 141
تا 151

ماتریس و کاربردها
صفحه  9تا 31

آشنایی با نظریه اعداد
صفحه  1تا 25

حرکت بر خط راست
 +دینامیک و حرکت
دایره ای
صفحه  1تا 48

دما و گرما
فیزیک  :1صفحه 95
تا 144

3

 28و  29آذر

مثلثات  +حدهای
نامتناهی  +حد در
بی نهایت
صفحه  23تا 69

ریاضی  :1صفحه 1
تا 117
حسابان  :1صفحه 1
تا  37 ،16تا  70و 91
تا 112

هندسه  :1کل کتاب
صفحه  9تا 96
دایره
هندسه  :2صفحه
 9تا 19

آمار و احتمال :صفحه
 1تا 91
ریاضی  :1صفحه 141
تا 151

ماتریس و کاربردها
 +آشنایی با مقاطع
مخروطی
صفحه  27تا 50

آشنایی با نظریه اعداد
 +گراف و مدل سازی
(تا سر مسیر)
صفحه  22تا 42

دینامیک و حرکت
دایره ای  +نوسان
و موج
صفحه  35تا 74

فیزیک  :1کل کتاب
صفحه  1تا 178
الکتریسیته ساکن
فیزیک  :2صفحه
 1تا 27

4

 3و  4بهمن

تابع  +مثلثات +
حدهای نامتناهی +
حده در بی نهایت
صفحه  1تا 69

ریاضی  :1صفحه  1تا
 68و  94تا 117
حسابان  :1صفحه 1
تا  37 ،6تا  70و 91
تا 112

هندسه  :1صفحه
 9تا 96
(کل کتاب)

آشنایی با مبانی
ریاضیات  +احتمال
آمار و احتمال :صفحه
 1تا 72
آمار و احتمال
ریاضی  :1صفحه 141
تا 151

ماتریس و کاربردها
 +آشنایی با مقاطع
مخروطی (تا سر
سهمی)
صفحه  9تا 50

آشنایی با نظریه اعداد
 +گراف و مدل سازی
صفحه  1تا 42

حرکت بر خط راست
 +دینامیک و حرکت
دایره ای  +نوسان
و موج
(تا ابتدای امواج
الکترمغناطیسی)
صفحه  1تا 74

فیزیک  :1صفحه  1تا
( 178کل کتاب)
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شیمی3

زوج کتاب شیمی  1و2
شیمی 1

شیمی 2

الکتریسیته ساکن +
جریان الکتریکی
فیزیک  :2صفحه
 1تا 61

مولکول ها در خدمت
تندرستی
صفحه  1تا 23

کیهان زادگاه الفبای
هستی  +ردپای گازها
در زندگی
شیمی  :1صفحه 1
تا 52

قدر هدایای زمینی را
بدانیم  +در پی غذای
سالم
شیمی  :2صفحه 1
تا 58

جریان الکتریکی +
مغناطیس
فیزیک  :2صفحه 61
تا 108

مولکول ها در خدمت
تندرستی  +آسایش و
رفاه در سایه شیمی
صفحه  1تا 44

ردپای گازها در زندگی
 +آب آهنگ زندگی
شیمی  :1صفحه 52
تا 107

در پی غذای سالم
شیمی  :2صفحه 58
تا 96

آسایش و رفاه در سایه
شیمی
صفحه  37تا 64

شیمی  :1صفحه 1
تا 134
قدر هدایای زمینی
را بدانیم
شیمی  :2صفحه 1
تا 28

شیمی  :2صفحه 1
تا 121
کیهان زادگاه الفبای
هستی
شیمی  :1صفحه 1
تا 23

فیزیک  :2کل کتاب
صفحه  1تا 130
فیزیک و اندازه گیری
فیزیک  :1صفحه
 1تا 28

فیزیک  :2صفحه  1تا
( 130کل کتاب)

فصل  1و 2
صفحه  1تا 64

شیمی  :1کل کتاب

شیمی  :2کل کتاب

برنامه ي راهبردي اختصاصی دوازدهم ریاضی سال تحصيلي 97-98
شماره
آزمون

زمان

حسابان 2

ریاضیات پایه

هندسه پایه

5

 1و  2اسفند

مشتق
صفحه  71تا 96

معادله ها و نامعادله ها
ریاضی  :1صفحه 69
تا 93
جبر و معادله  +توابع
نمایی و لگاریتمی
حسابان  :1صفحه  7تا
 36و  71تا 90

دایره  +تبدیل های
هندسی و کاربردها
صفحه  9تا 56

آمار و احتمال :صفحه
 73تا  101و 104
تا 117
ریاضی  :1صفحه 152
تا 170

آشنایی با مقاطع
مخروطی  +بردارها
صفحه  50تا 68

6

 14و  15فروردین

تابع  +مثلثات +
حدهای نامتناهی  +حد
در بی نهایت  +مشتق
صفحه  1تا 110

ریاضی  :1صفحه 1
تا 117
حسابان  :1کل کتاب
صفحه  1تا 151

هندسه  :1کل کتاب
صفحه  9تا 96
هندسه  :2کل کتاب
صفحه  9تا 76

آمار و احتمال :کل
کتاب
صفحه  1تا 127
آمار و احتمال
ریاضی  :1صفحه 141
تا 170

ماتریس و کاربردها
 +آشنایی با مقاطع
مخروطی (تا سر
سهمی)
صفحه  9تا 73

7

 25و  26اردیبهشت

مشتق  +کاربردهای
مشتق
صفحه  71تا 144

ریاضی  :1صفحه  1تا
( 117کل کتاب)
حسابان  :1صفحه  1تا
( 151کل کتاب)

هندسه  :1صفحه  9تا
( 96کل کتاب)
هندسه  :2صفحه  9تا
( 76کل کتاب)

آشنایی با مبانی
ریاضیات  +احتمال +
آمار توصیفی  +آمار
استنباطی
صفحه  1تا  66و 73
تا 127
آمار و احتمال
ریاضی  :1صفحه 141
تا 170

آشنایی با مقاطع
مخروطی  +بردارها
صفحه  50تا 84

8

پس از اعالم زمان کنکور
توسط سازمان سنجش
اعالم می شود.

آزمون های جمع بندی 1

9

پس از اعالم زمان کنکور
توسط سازمان سنجش
اعالم می شود.

آزمون های جمع بندی 2

10

پس از اعالم زمان کنکور
توسط سازمان سنجش
اعالم می شود.

آزمون های جمع بندی 3
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آمار و احتمال و
ریاضی 1

هندسه 3

گراف و مدل سازی +
ترکیبیات(شمارش)
صفحه  43تا 61
شمارش بدون شمردن
ریاضی  :1صفحه 118
تا 140
آشنایی با نظریه اعداد
 +گراف و مدل سازی +
مباحثی در ترکیبیات
صفحه  1تا 73
شمارش بدون شمردن
ریاضی  :1صفحه 118
تا 140

ریاضیات گسسته

فیزیک 3

نوسان و موج  +برهم
کنش های موج (تا
ابتدای موج ایستاده)
صفحه  74تا 105

الکتریسیته ساکن +
جریان الکتریکی
فیزیک  :2صفحه
 1تا 82

حرکت بر خط راست
 +دینامیک و حرکت
دایره ای  +نوسان و
موج  +برهم کنش
های موج
صفحه  1تا 114

فیزیک  :2صفحه  1تا
( 130کل کتاب)

گراف و مدل سازی +
مباحثی در ترکیبیات
صفحه  43تا 85

نوسان و موج  +برهم
کنش های موج +
آشنایی با فیزیک اتمی
 +آشنایی با فیزیک
هسته ای
صفحه  74تا 156

زوج کتاب فیزیک  1و 2

فیزیک  :1صفحه  1تا
( 178کل کتاب)
فیزیک  :2صفحه  1تا
( 130کل کتاب)

فیزیک و اندازه گیری
 +کار ،انرژی و توان +
ویژگی های فیزیکی
مواد
فیزیک  :1صفحه
 1تا 94

فیزیک  :1صفحه  1تا
( 178کل کتاب)

فیزیک  :1صفحه  1تا
( 178کل کتاب)
فیزیک  :2صفحه  1تا
( 130کل کتاب)

شیمی3

زوج کتاب شیمی  1و2
شیمی 2

شیمی 1

شیمی جلوه ای از هنر،
زیبایی و ماندگاری
صفحه  65تا 81

قدر هدایای زمینی را
بدانیم  +در پی غذای
سالم
شیمی  :2صفحه 28
تا 77

کیهان زادگاه الفبای
هستی  +ردپای گازها
در زندگی
شیمی  :1صفحه 24
تا 81

مولکول ها در خدمت
تندرستی  +آسایش و
رفاه در سایه شیمی +
شیمی جلوه ای از هنر،
زیبایی و ماندگاری
صفحه  1تا 88

شیمی  :2کل کتاب

شیمی جلوه ای
از هنر ،زیبایی و
ماندگاری  +شیمی
راهی به سوی آینده
روشن تر
صفحه  65تا 121

آزمون ترکیبات کربن
دار شیمی  +آزمون
محاسباتی شیمی

شیمی  :1کل کتاب

آزمون ترکیبات کربن
دار شیمی  +آزمون
محاسباتی شیمی

