
  )ریاضی و تجربی(برنامه کالس آنالین ریاضی دوم دبیرستان 

  اهداف آموزشی  عنوان درس  جلسه

حداقل زمان 

  مورد نیاز

  تاریخ

  ) به وقت مالزي4:30:ساعت کالس( 

  الگو و دنباله  1

  مفهوم دنباله و حدس دنباله عمومی 

  )ابی بین دو عدد و واسطه حسan, n, d, aبدست آوردن چهارحالت  , تعریف ( دنباله حسابی 

  ) و واسطه هندسی بین دو عددq, an, n, aبدست آوردن چهارحالت  , تعریف (دنباله هندسی 

  26/08/1390شنبه  پنج  1:45

  1تابع   2

   زوج مرتب و رابطهمفهوم 

  ماشین تابع 

  ...)سهمی و , قدرمطلق , مانند معادله خط  ( مفهوم مقدار یک تابع و نمایش جبري چند تابع خاص

   و دامنه و برد تابع  بازهمفهوم

رسم چند تابع خاص با استفاده از مفهوم تابع 

  نمودار ون در توابع 

  )نمودار ون و فرمول , نمودار , زوج مرتب ( تشخیص تابع 

  01/09/1390شنبه ه س  1:45

  2تابع   3

  1یاد آوري تابع 

  توابع یک به یک 

وارون یک رابطه و نمودار وارون یک رابطه

  رادیکالی, گویا , درجه دوم , قدرمطلق , ثابت , ئی با توابع چند جمله اي آشنا

  انتقال ساده نمودارها

f(x)محاسبه 

  بدست آوردن دامنه توابع 

  3/09/1390شنبه  پنج  2:15

  نامعادله و تعیین عالمت  4

  )جهت تعیین عالمت ( حل معادله درجه دوم با استفاده از روش دلتا دوره روش 

  ه نا معادل

  تعیین عالمت 

  8/9/1390سه شنبه  2:00

   لگاریتمی–توابع نمائی   5

  آشنایی با توابع نمائی از طریق رسم نمودار و بدست آوردن دامنه و برد آن از طریق 

  حل معادالت و نامعادالت توابع نمائی 

  نمودار توابع لگاریتمی و دامنه و برد آن

  آشنایی با روابط لگاریتمی 

  حل معادالت و نامعادالت لگاریتمی

  10/9/1390پنج شنبه   2:00



  1مثلثات   6

  آشنایی با واحد هاي اندازه گیري زوایا

  )بر روي مثلث و دایره مثلثاتی ... کسینوس زاویه و , مفاهیم سینوس زاویه ( دوره مثلثات 

  مقدار و عالمت هاي نسبت هاي مثلثاتی 

  زوایاتعیین مقادیر مثلثاتی براي تمام 

  اتحادهاي مثلثاتی

  15/9/1390سه شنبه   1:45

  2مثلثات   7

  معادالت مثلثاتی

  )رسم نمودار توابع سینوس و کسینوس ( توابع مثلثاتی 

  بدست آوردن دوره تناوب 

  محل تالقی توابع مثلثاتی با محورها 

  ثلثکاربردهایی از مثلثات در حل مثلث مانند قانون کسینوس ها و سینوس ها و مساحت م

  17/9/1390پنج شنبه   2:00

  ماتریس  8

  )آرایش ماتریس , مرتبه , درایه ( تعریف ماتریس 

  جمع و تقریق

  تساوي ماتریس

  ضرب عدد در ماتریس

  ضرب ماتریس در ماتریس

  حل معادله ماتریس

  دترمینان ماتریس

  بدست آوردن معکوس ماتریس

  عکوس حل دستگاه دو معادله دو مجهول با استفاده از ماتریس م

  22/9/1390سه شنبه   2:00

  ترکیبیات  9

  اصل ضرب 

  فاکتوریل

  جایگشت 

  ترتیب, ترکیب 

  حل مسائل ترکیبی

  24/9/1390پنج شنبه   2:00

  حل نمونه سوال امتحانی  10

   87حل سوال امتحان ریاضی سال 

  88حل سوال امتحان ریاضی سال 

  89حل سوال امتحان ریاضی سال 

  29/9/1390سه شنبه   1:45


