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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس  رياضي2
  سال تحصيلي:  98-1397پايه: يازدهمرشته تحصيلي: 

كد كتاب: كد درس:  كد رشته: 

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان1: تابع

تجزيه و تحليل رابطه بين كميت ها        در 
زمينه پديده هاي طبيعي

كاربرد تابع در موقعيت هاي مختلف 
زندگي روزمره و  تعيين رفتار تابع به 

كمك جدول يا نمودار تابع

باالتر از 
حد انتظار

بيان دليل تابع بودن يا تابع نبودن رابطه بين دو كميت ، بدست آوردن قانون 
تابع و مفهوم متغير تابع و دامنه تابع در موقعيت هاي مختلف زندگي روزمره، 

بدست آوردن مقدار تابع در يك نقطه با استفاده از قانون تابع و يا نمودار تابع،  
تشخيص رفتار تابع به كمك جدول يا نمودار تابع

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

پودمان 2:    
تابع هاي 
خطي و 

درجة دوم و 
كاربرد آن ها 

در حل 
معادله ها و 
نامعادله ها 

تجزيه و تحليل مفهوم تابع-هاي خاص 
درجه اول و دوم

كاربرد مفهوم تابع هاي خاص درجه 
اول و دوم در موقعيت هاي گوناگون 

زندگي روزمره

باالتر از 
حد انتظار

تحليل و بكارگيري تابع خطي و درجه دوم در امور مختلف زندگي، تحليل و 
بكارگيري نامعادله هاي درجه اول و دوم در زندگي روزمره

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

درحد انتظار

رسم نمودار تابع هاي خطي با شيب مثبت، منفي و صفر                                       
                بكارگيري نرم افزار جئوجبرا براي رسم نمودار تابع درجة دوم، حل 

نامعادلة

 با استفاده از رسم نمودار تابع

تجزيه و تحليل مفهوم معادالت و 
نامعادالت از طريق رسم نمودار تابع هاي 

متناظر با آن ها

3

درحد انتظار
بيان دليل تابع بودن يا تابع نبودن رابطه بين دو كميت ، بدست آوردن قانون 

تابع و مفهوم متغير تابع و دامنه تابع، بدست آوردن مقدار تابع در يك نقطه با 
استفاده از قانون تابع

2 كاربرد مفهوم تابع در زمينه پديده هاي 
طبيعي

پايين تر از 
1بيان دليل تابع بودن يا تابع نبودن رابطه بين دو كميتحد انتظار

3

2

پايين تر از 
1تعريف مفهوم تابع خطي و درجه دومحد انتظار

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

پودمان 3:   
نسبتها و 
تابع هاي 
مثلثاتي

تجزيه و تحليل  نسبت هاي مثلثاتي 
تانژانت ، سينوس و كسينوس زاويه هاي 

بيان تفاوتهاي بين نسبت هاي دلخواه در دايره مثلثات
مثلثاتي زاويه هاي دلخواه و استفاده 
از آن ها براي مدلسازي پديده ها

باالتر از 
حد انتظار

تعيين  زاويه چرخش در يك دايره و نقطه متناظر زاويه ها در دايره، بكارگيري 
نسبت مثلثاتي  يك زاويه در حل مسئله ، بدست آوردن شيب يك خط و 

تانژانت زاويه بين خط و محور طول ها،

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

3

بكارگيري نسبت هاي مثلثاتي  در حل 
مسائل و تعيين شيب يك خط و تانژانت 

زاويه بين آن خط و محور طول ها
تعيين زاويه چرخش در يك دايره و نقطه متناظر زاويه ها در دايره ، محاسبه درحد انتظار

2نسبت مثلثاتي  يك زاويه دلخواه در دايره مثلثاتي

پايين تر از 
1تعيين زاويه چرخش در يك دايرهحد انتظار

+bx+c

+bx+c 0 +bx+c اي0



استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس  رياضي2
  سال تحصيلي:  98-1397پايه: يازدهمرشته تحصيلي: 

كد كتاب: كد درس:  كد رشته: 

تكاليف عملكرديعنوان پودمان
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج
مورد 
انتظار

نمره

تكاليف عملكرديعنوان پودمان
( واحدهاي يادگيري) 

نتايج
مورد 
انتظار

نمره

پودمان 4:     
     لگاريتم 
وخواص آن

مدل سازي پديده هاي طبيعي به كمك به 
لگاريتم

بكارگيري لگاريتم  و خواص آن در  
مدل سازي پديده هاي طبيعي

باالتر از 
حد انتظار

نمايش معادل لگاريتمي عبارت هاي شامل توان هاي يك عدد، محاسبه لگاريتم 
اعداد (  در پاية 01 )  به كمك ماشين حساب ، محاسبة لگاريتم اعدادي كه 

توان هايي ( صحيح يا گويا)  از پاية لگاريتم هستند، استفاده از لگاريتم و خواص 
آن در حل مسئله و مدل سازي مسائل مربوط به آن   

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

درحد انتظار
نمايش معادل لگاريتمي عبارت هاي شامل توان هاي يك عدد، محاسبه لگاريتم 
اعداد (  در پاية 01 )  به كمك ماشين حساب ، محاسبة لگاريتم اعدادي كه توان 

هايي ( صحيح يا گويا)  از پاية لگاريتم هستند   

3

2
تجزيه و تحليل ارتباط بين توان رساني و 

پايين تر از لگاريتم
1نمايش معادل لگاريتمي عبارت هاي شامل توان هاي يك عدد   حد انتظار

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

استاندارد عملكرد 
شاخص تحقق( كيفيت) 

−زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه در ارزشيابي	پودمان حداقل نمره شايستگي 2 را اخذ كند.

 − حداقل نمره قبولي پودمان 10 از 20 است. 

− نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه	پودمان ها	، شايستگي را كسب نمايد. 

3

 استفاده از شاخص هاي مركزي براي 
تحليل داده ها

درحد انتظار
محاسبه ميانه به عنوان يكي از شاخص هاي مركزي براي تحليل داده هاي يك 

 ،Excel نمونه، تحليل نمودار جعبه اي ، رسم خط بهترين برازش به كمك
پيش بيني مقادير به كمك درون يابي و برون يابي

2

پايين تر از 
حد انتظار

محاسبه ميانه به عنوان يكي از شاخص هاي مركزي براي تحليل داده هاي يك 
1نمونه، رسم نمودار جعبه اي

پودمان 5:     
   آمار و 

كاربردهاي 
آن

بكارگيري مدلسازي و تحليل داده هاي دو 
متغيره

كاربرد مدلسازي و تحليل داده هاي 
دو متغيره و استفاده از شاخص هاي 
مركزي براي تحليل داده ها در حل 
مسئله و موقعيت هاي زندگي واقعي

باالتر از 
حد انتظار

پيش بيني تغييرات متغيرها توسط خط بهترين برازش، تشخيص منطقي بودن 
پيش بيني ها به كمك برون يابي، درك موارد استفاده از ميانه در مقايسه با 

ميانگين، تفسير و توصيف وضعيت ها به كمك نمودار جعبه اي

نمره مستمر از 5

نمره شايستگي پودمان

نمره پودمان از 20

−  نمره شايستگي پودمان منحصراً شامل نمرات 2،1 يا 3 است . 


