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 ریز مبحث مبحث کلی روز  تاریخ کالس شماره جلسه

 سه شنبه  مرداد 14 1جلسه 

 مقدمات تابع

مقدمات تابع)فصل صفر()معادالت 

  توان و اتحادها(_نامعادالت

 جزء صحیح و رسم نمودار تابع_مطلققدر _ سه شنبه  مرداد 21 2جلسه 

 2تابع و معادله درجه  سه شنبه  مرداد 28 3جلسه 

 سه شنبه  شهریور 4 4جلسه 

 تابع

  -دامنه تابع –مقدار تابع  –تعریف تابع 

 انواع تابع و انتقال

 اعمال روی تابع و ترکیب توابع  سه شنبه  شهریور 11 5جلسه 

 سه شنبه  شهریور 18 6جلسه
تابع  –تابع یک به یک  –یکنوایی تابع 

 وارون
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 ریز مبحث مبحث کلی روز  کالستاریخ  شماره جلسه

 سه شنبه  مهر 1 7جلسه 
جمع بندی تابع و 

 مقدمات
 تابع جامع دهم یازدهم دوازدهم

 دنباله حسابی و هندسی-الگو الگو و دنباله سه شنبه  مهر 8 8جلسه 

 سه شنبه  مهر 15 9جلسه 

 مثلثات

 مقدمات و تبدیالت مثلثاتی

 اتحادها و معادالت مثلثاتی سه شنبه  مهر 22 10جلسه

 نمودارها و کاربردهای مثلثات سه شنبه  مهر 29 11جلسه

 حد و پیوستگی سه شنبه  آبان 6 12جلسه 
 -حد در نمودار -فرایندهای حدی

 حد چپ و راست

 والدت رسول اکرم آبان  13

 سه شنبه  آبان  20 13جلسه 

 پیوستگیحد و 

 حد بینهایت –رفع ابهام صفر صفرم 

 حد در بینهایت و پیوستگی سه شنبه  آبان  27 14جلسه 

 سه شنبه  آذر 4 15جلسه 

 مشتق

 فرمول های مشتق گیری و تکنیک ها 

 سه شنبه  آذر 11 16جلسه 
تعریف حدی  -مفهوم مشتق در نمودار

 آهنگ تغییر   –مشتق 

 مشتق پذیری و مشتق ناپذیری سه شنبه  آذر 18 17جلسه 

 کاربرد مشتق سه شنبه  آذر 25 18جلسه 
رسم  -تعریف مفاهیم وروشهای حل 

 نمودار



  

 کالس های آنالین عارف

                  ریاضی آنالین درسطرح درس 

 

 زمستان

 

 

 

 

 

 

@arefonline       :09039465037   09030147501 شماره تماس پشتیبانی کالس های آنالین عارف  

 ریز مبحث مبحث کلی روز تاریخ کالس شماره جلسه

 اکسترمم ها و بهینه سازی کاربرد مشتق سه شنبه  بهمن 7 19جلسه 

 سه شنبه  بهمن 14 20جلسه 

 هندسه پایه

 مکان هندسی و تالس

 و روابط مثلث قائم الزاویه تشابه سه شنبه  بهمن 21 21جلسه 

 شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار سه شنبه  بهمن 28 22جلسه 

 انتخاب -جایگشت  –اصل ضرب و جمع  شمارش سه شنبه  اسفند 5 23جلسه 

 احتمال سه شنبه  اسفند 12 24جلسه 

اعمال روی  –فضاهای نمونه ای 

-احتمال های کالسیک  –پیشامدها 

قانون  –پیشامدهای مستقل و شرطی 

 احتمال کل

 مقاطع مخروطی –دوران و برش  هندسه دوازدهم سه شنبه  اسفند 19 25جلسه 


