
 

   )۹۹ - ۰۰ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

   ]تجر و ریا علوم آزمای های گروه عمو های درس[ )جدید نظام( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون داوطلبان ۀویژ

ن و  موضوع ن عر ادبیات فارز ن انگلی فرهنگ و معارف اسال ز  ز

 دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم دهم و یازدهم  دوازدهم  م و یازدهمده  دوازدهم یۀ تحصی

  م کتاب

 ریخ
ن قرآن  ۲فار  ۱فار  ۳فار  ، ز ن قرآن  ۳عر ، ز ن قرآن   ۱عر ، ز ن انگلی   ۲دین و زند   ۱دین و زند   ۳دین و زند   ۲عر ن  ۳ز ن  ۱انگلی  ز   ۲انگلی  ز

  ۱آزمون 

۲۵/۷/۹۹ 
  از ابتدای ستایش ۱ستایش و درس 

   ۱درس  - ۵تا انتهای درس 
   ۱بخش  -  ۲و  ۱های  درس ۴ هتا انتهای صفح

  ۱تا انتهای درس 
   ۱از درس 

   ۱درس  -  ۳تا انتهای درس 
  ۲۶تا انتهای ص 

  +  ۱درس 
 -  کتاب کار ۱درس 

  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹  
  از ابتدای ستایش

 ۳تا انتهای درس 
  ۶رس از د

   ۱بخش  -  ۴و  ۳های  درس ۱درس  - ۹تا انتهای درس 
  ۲تا انتهای درس  

   ۴از درس 
   ۱درس  -  ۶تا انتهای درس 

  ۳۳تا انتهای ص 
  + ۲درس 

  -  کتاب کار ۲درس  
  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹  
   ۲از درس 

 ۵تا انتهای درس 
   ۱۰از درس 

   ۲و درس  ۱درس  - ۱۴تا انتهای درس 
  ۱بخش  -  ۶و  ۵ی ها درس ۲۱ فحهتا انتهای ص

  ۳و  ۲های  درس
   ۷از درس 

  و ۲۴از ص  ۱درس  -  ۹تا انتهای درس 
+  ۴۸تا انتهای ص  ۲درس 

  کتاب کار ۱درس 

  + ۳درس 
  -  کتاب کار ۳درس  

  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹  
   ۴از درس 

 ۷تا انتهای درس 
   ۱۵از درس 

  ۱بخش  -  ۸و  ۷های  درس ۲درس  - ۱۸تا انتهای درس 
  ۴و  ۳های  درس

   ۱۰درس از 
  و ۳۴از ص  ۱درس  -  ۱۲تا انتهای درس 

  ۵۶تا انتهای ص  ۲درس 
  +  ۴درس 

  -  کتاب کار ۴درس 
  ۵آزمون 

۲۶/۱۰/۹۹  
  از ابتدای ستایش 

   ۱کل بخش  -  - ۲و  ۱های  درس - - ۹تا انتهای درس 
تا انتهای  ۲و درس  ۱درس   - -  )۷۵تا انتهای ص  ۲(از ص 

 ۲و درس  ۱+ درس  ۶۰ص 
  ۳۷ا انتهای ص کتاب کار ت

-  -  
  ۶آزمون 

۱۷/۱۱/۹۹  
  ۸از درس 

  از ابتدای ستایش - ۱۱تا انتهای درس 
 ۵تا انتهای درس 

  ۳و درس  ۲درس 
  ۲و  ۱های  درس - ۳۷تا انتهای ص 

و  ۶و  ۵های  درس ۱بخش 
تا ابتدای تیتر  ۲بخش 

  )۸۴های شیطان (ص  حیله
   ۱و درس  ۲صفحۀ  -

  ۳تا انتهای درس 
  +  ۲درس 

  +  ۱درس   -  تاب کارک ۲درس 
  کتاب کار ۱درس 

  ۷آزمون 

۱/۱۲/۹۹  
  ۱۰از درس 

   ۶از درس  - ۱۳تا انتهای درس 
  ۲بخش   ۴و  ۳های  درس - ۳درس  ۹تا انتهای درس 

   ۴از درس  -  ۷تا انتهای درس 
  ۷تا انتهای درس 

  و ۶۱از ص  ۲درس 
  +  ۲درس   -  ۷۹تا انتهای ص  ۳درس 

  کتاب کار ۲درس 
  

  ۸آزمون 

۲۲/۱۲/۹۹  

   ۱۲از درس 
   ۱۰از درس  - ۱۴تا انتهای درس 

 ۱۴تا انتهای درس 
  ۴و درس  ۳درس 

  ۶و  ۵های  درس -  ۵۲تا انتهای ص  
از ابتدای  ۷درس  ۲بخش 

  های شیطان تیتر حیله
  ۸) و درس ۸۴(ص 

   ۳درس   ۹و  ۸های  درس -
  + ۳درس   -  ۸۸تا انتهای ص 

  کتاب کار ۳درس  

  ۹آزمون 

  - کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  بکل کتا  -  ۲۰/۱/۱۴۰۰
  کل کتاب + 
  کل کتاب کار

  کل کتاب + 
  کل کتاب کار

  ۱۰آزمون 

۳/۲/۱۴۰۰  
  از ابتدای ستایش 

  -  کل کتاب  ۲و  ۱های  درس -  کل کتاب  ۹تا انتهای درس 
   ۱کل بخش 

 -  کل کتاب  )۷۵تا انتهای ص  ۲(از ص 
تا انتهای  ۲و درس  ۱درس 

 ۲و درس  ۱رس + د ۶۰ص 
  ۳۷کتاب کار تا انتهای ص 

  کل کتاب + 
  -  کل کتاب کار

  ۱۱آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰  
   ۱۰از درس 

   ۲کل بخش   کل کتاب  -  ۴و  ۳های  درس  کل کتاب  -  ۱۸تا انتهای درس 
  کل کتاب -  )۱۳۶تا انتهای ص  ۷۶(از ص 

  و ۶۱از ص  ۲درس 
  تا انتها + کتاب کار ۳درس 

  تا انتها ۳۸از ص  
  تاب + کل ک -

  کل کتاب کار

  ۱۲آزمون 

۳۱/۲/۱۴۰۰  
 - -  کل کتاب  -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب

  کل کتاب + 
 -  -  کل کتاب کار

  ۱۳آزمون 

۲۱/۳/۱۴۰۰  

  ۱۴آزمون   ۱۴۰۰آزمون رسارسی سال  ۀجامع مطابق محدود

۲۸/۳/۱۴۰۰  

  ۱۵آزمون 

۴/۴/۱۴۰۰  
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   )۹۹ - ۰۰ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا های [درس )جدید نظام( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   ریا

  شیمی  فیزیک  ریاضیات  موضوع

  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  یۀ تحصی

  م کتاب
  ریخ

ن  ن   آمار و احمتال  ۲هندسه   ۱هندسه   ۱ریا   ۳هندسه   ریاضیات گسسته  ۲حسا   ۲شیمی   ۱شیمی   ۳ شیمی  ۲فیزیک   ۱فیزیک   ۳ فیزیک  ۱حسا

  ۱آزمون 
۲۵/۷/۹۹ 

  تا ابتدای ۱فصل  ۲فصل  - - ۱فصل  ۵فصل   ۱درس  ۱فصل  ۱درس  ۱فصل   ۱درس  ۱ فصل
  سقوط آزاد

  های فصل
تا ابتدای اسیدها و  ۱فصل  -  ۳و  ۱

  )۱۳بازها (ص 
ساختار اتم  تا ابتدای ۱فصل 

 -  )۳۴(ص  و رفتار آن
  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹  
 ۱فصل 

تا  ۲درس  و ۱درس  ۱فصل 
  تقسیم ۀقضی ابتدای

 )۱۴(ص 

تا  ۲و درس  ۱درس  ۱فصل 
ابتدای دترمینان و کاربردها 

 )۲۷(ص 
 ۲از درس  ۱فصل  - - ۲فصل  ۴فصل 

، pHتا ابتدای  ۱فصل  -  ۴فصل   ۱فصل  ۴تا انتهای درس 
ین میزان مقیاسی برای تعی

  )۲۴اسیدی بودن (ص 

 از ابتدای ساختار اتم و ۱فصل 
تا  ۲فصل  ) و ۳۴رفتار آن (ص 

ابتدای خواص اکسیدهای فلزی 
  )۶۵(ص  و نافلزی

- 
  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹  
  و ۲درس  ۱فصل 

 ۱درس  ۲فصل 

تا  ۳و درس  ۲درس  ۱فصل 
 نهشتی هم ۀابتدای معادل
 )۲۴(ص 

  ۱از درس  ۴فصل  - - ۳فصل  ۲فصل  ۲درس  ۱فصل 
 ۳تا انتهای درس 

از ابتدای  ۱فصل 
  ۲سقوط آزاد و فصل 

  تا ابتدای تکانه
از ابتدای اسیدها و  ۱فصل  -  ۵فصل 

  ) تا انتها۱۳بازها (ص 

از ابتدای خواص  ۲فصل 
  و نافلزیاکسیدهای فلزی 

تا ابتدای  ۳و فصل ) ۶۵(ص 
 ها شونده محلول و مقدار حل

  )۱۰۰(ص 

- 

  ۴آزمون 
۲۸/۹/۹۹  

 ۲ فصل
از ابتدای  ۲درس  ۱فصل 

) و ۱۴(ص  قضیۀ تقسیم
 ۳درس 

از ابتدای  ۲درس  ۱فصل 
  ودترمینان و کاربردها 

 ۱درس  ۲فصل 
 -  ۲فصل   ۲فصل  ۴درس  ۴فصل  - - ۴فصل  ۳فصل 

، مقیاسی برای pHاز ابتدای  ۱فصل 
تعیین میزان اسیدی بودن (ص 

تا ابتدای  ۲)  و فصل ۲۴
های شیمیایی و سفر  واکنش

  )۴۴ها (ص  شدۀ الکترون ایتهد

از ابتدای محلول و  ۳فصل 
  )۱۰۰(ص ها  شونده حل

  تا انتها
- 

  ۵آزمون 
۲۶/۱۰/۹۹  

  های فصل
 ۳ و ۲ و ۱

  و ۱فصل کل 
 ۱درس  ۲فصل 

  و ۱فصل کل 
   ۲و  ۱های  فصل - - - - - ۲و  ۱های  درس ۲فصل 

  ۳و فصل 
  ابتدای موج و انواع آنتا 

 - -  ۲و  ۱های  فصل - -
  ۶ن آزمو

۱۷/۱۱/۹۹  

  ۴و فصل  ۳فصل 
 تا ابتدای تابع

 )۹۰مشتق(ص 

   ۲و درس  ۱درس  ۲فصل 
  تا ابتدای معرفی 

 )۴۷ص ( یک نماد

  و ۲درس  ۲فصل 
 تا ابتدای سهمی ۳درس 

 )۵۰(ص 
  ۳فصل  ۵فصل  ۳فصل  ۱فصل  - -

- 
  ۱فصل 

های  از ابتدای واکنش ۲فصل 
شدۀ  شیمیایی و سفر هدایت

تا  ۳ل ) و فص۴۴ها (ص  الکترون
ها در جامد  ابتدای چینش یون
  )۷۷یونی (ص 

  ۱فصل  -

  ۷آزمون 
۱/۱۲/۹۹  

  تا ابتدای ۳درس   ۲فصل  ۲درس  ۲فصل  ۴فصل 
   ۱فصل  ۱فصل  ۲فصل  - ۱فصل  )۵۳(ص  انتقال محورها

 ۵و  ۱های  درس
از ابتدای موج و  ۳فصل 

تا  ۴انواع آن و فصل 
  ابتدای تداخل امواج

  ۲فصل  -  ۳فصل   ۲فصل  -

  

  ۸آزمون 
۲۲/۱۲/۹۹  

های  درس ۴فصل 
 ۵و فصل  ۳و ۲

  ۱درس 

از ابتدای  ۲درس  ۲فصل 
) و ۴۷معرفی یک نماد(ص 

تا ابتدای مربع  ۱درس  ۳فصل 
  )۶۲(ص  التین

از ابتدای  ۳درس  ۲فصل 
  تا انتهای فصل) ۵۰(ص سهمی 

  های  لفص
تا  ۵و فصل  ۴فصل  ۳فصل  ۲فصل   ۳فصل  - ۷و  ۶

  ابتدای طیف خطی
 های لفص -

  ۴و  ۳

ها  از ابتدای چینش یون ۳فصل 
  ) و ۷۷در جامد یونی (ص 

تا ابتدای ارزش  ۴فصل 
  )۱۰۸های شیمیایی (ص  فناوری

  ۳فصل  -

  ۹آزمون 
 کل کتاب کل کتاب  - کل کتاب کل کتاب  -  کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب - - -  ۲۰/۱/۱۴۰۰

  ۱۰آزمون 
۳/۲/۱۴۰۰  

  های فصل
 ۳ و ۲ و ۱

  و ۱فصل کل 
 ۱درس  ۲فصل 

 ۲فصل  و ۱فصل کل 
 ۳و فصل  ۲و  ۱های  فصل - - -  کل کتاب  کل کتاب ۲و  ۱های  درس

 -  کل کتاب  ۲و  ۱های  فصل -  کل کتاب ابتدای موج و انواع آنتا 
  ۱۱آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰  
  و ۲درس  ۲فصل   ۵و ۴های  فصل

  ۳فصل 
  ۳درس  ۲فصل 

  ابکل کت  کل کتاب  کل کتاب - -  ۳و فصل 
از ابتدای  ۳فصل 

موج و انواع آن تا 
  انتهای کتاب

  کل کتاب -  ۴و  ۳های  فصل  کل کتاب -

  ۱۲آزمون 
۳۱/۲/۱۴۰۰  

  -  -  کل کتاب  -  -  کل کتاب  -  -  -  -  -  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب

  ۱۳آزمون 
۲۱/۳/۱۴۰۰  

 ۱۴۰۰آزمون رسارسی سال  ۀجامع مطابق محدود
  ۱۴آزمون 

۲۸/۳/۱۴۰۰  

  ۱۵آزمون 
۴/۴/۱۴۰۰  
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   )۹۹ - ۰۰ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا های [درس )جدید نظام( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   تجر

  شنا زیست  فیزیک  ریا  موضوع

  شنا زمین

  شیمی

  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهمدهم و یاز   دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  یۀ تحصی

  م کتاب

  ریخ
  ۲شیمی   ۱شیمی   ۳شیمی   ۲شنا  زیست  ۱شنا  زیست  ۳شنا  زیست  ۲فیزیک   ۱فیزیک   ۳فیزیک   ۲ریا   ۱ریا   ۳ریا 

  ۱آزمون 
۲۵/۷/۹۹ 

و درس  ۱درس  ۱فصل 
تا ابتدای تبدیل  ۲

  )۱۵نمودار توابع (ص 

  های فصل
  ۵ و ۴

   ۱فصل 
و  ۲های  درس

۳  

  تا ابتدای ۱فصل 
 حرکت با شتاب ثابت 

تا  ۳و فصل  ۱فصل 
فشار در ابتدای 

 ها شاره
   ۱فصل   -

  ۳تا ابتدای گفتار 
  های فصل

تا ابتدای ساختار اتم و  ۱فصل   )۱۳تا ابتدای اسیدها و بازها (ص  ۱فصل   ۱فصل  - ۲و  ۱
 -  )۳۴(ص  رفتار آن

  ۲آزمون 
۱۶/۸/۹۹  

 ۱فصل   ۳فصل   ۱فصل   ۱فصل 
از ابتدای  ۳فصل 

ها و  فشار در شاره
 تا ابتدای گرما  ۴فصل 

-  
  و ۱فصل کل 

  های فصل -  ۱گفتار   ۲فصل  
 ۲و  ۱

  های فصل
  ۲و  ۱

، مقیاسی برای pHتا ابتدای  ۱فصل 
  )۲۴تعیین میزان اسیدی بودن (ص 

 از ابتدای ساختار اتم و ۱فصل 
تا  ۲فصل  ) و ۳۴رفتار آن (ص 

ای خواص اکسیدهای فلزی و ابتد
  )۶۵(ص  نافلزی

- 
  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹  

از  ۲درس  ۱فصل 
ابتدای تبدیل نمودار 

و درس ) ۱۵(ص  توابع
  ۱درس  ۲و فصل  ۳

 ۴فصل   ۲فصل 
از ابتدای حرکت  ۱فصل 

   ۲با شتاب ثابت و فصل 
 تا ابتدای تکانه

  از ابتدای گرما ۴فصل 
  + ۳گفتار  ۱فصل  - تا انتهای فصل

 ۳و فصل  ۲فصل 
  ۱گفتار 

  های فصل
  های فصل - ۴و  ۳

  ۳و  ۲
  از ابتدای  ۱فصل 

  ) تا انتها۱۳اسیدها و بازها (ص 

از ابتدای خواص  ۲فصل 
و ) ۶۵و نافلزی (ص اکسیدهای فلزی 

تا ابتدای محلول و مقدار  ۳فصل 
  )۱۰۰(ص  ها شونده حل

- 
  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹  
  و ۲فصل کل 

 - ۲فصل  ۲فصل  ۶فصل   ۳فصل   ۱درس  ۳فصل 
از ابتدای  ۲فصل 
 ۳+ فصل  ۲گفتار 
   ۴فصل و 

  ۲گفتار  تا انتهای
- 

از فصل 
۳   

  تا انتهای
  ۵فصل 

  های فصل
  ۴و  ۳

، مقیاسی برای pHاز ابتدای  ۱فصل 
)  و ۲۴تعیین میزان اسیدی بودن (ص 

های شیمیایی و  تا ابتدای واکنش ۲فصل 
  )۴۴ها (ص  شدۀ الکترون سفر هدایت

ای محلول و از ابتد ۳فصل 
  -  تا انتها) ۱۰۰(ص ها  شونده حل

  ۵آزمون 
۲۶/۱۰/۹۹  

   ۳، ۲، ۱های  فصل
   ۳فصل  و ۲و  ۱های  فصل - -  ۱درس  ۴و فصل 

   ۱فصل از  - - ابتدای موج و انواع آنتا 
  ۱از فصل  - -  ۴ انتهای فصل تا

  - -  ۲و  ۱های  فصل ۴تا انتهای فصل 

  ۶آزمون 
۱۷/۱۱/۹۹  

 ۴فصل و  ۲درس  ۳فصل 
تا ابتدای  ۲و درس  ۱درس 
  )۸۷زنجیری (ص  ۀقاعد

  و  ۶فصل 
   ۳فصل  ۱درس  ۷فصل  ۱درس  ۷فصل 

 ۱فصل  - تا ابتدای بازتاب موج
  و  ۳گفتار  ۴فصل 

   ۵فصل 
  ۲گفتار  انتهایتا 

  های فصل ۵فصل 
 ۵فصل  ۷و  ۶

های شیمیایی و سفر  از ابتدای واکنش ۲فصل 
تا  ۳ ) و فصل۴۴ها (ص  شدۀ الکترون هدایت

  )۷۷ها در جامد یونی (ص  ابتدای چینش یون
  ۱فصل  -

  ۷آزمون 
۱/۱۲/۹۹  

  ۵فصل  -  ۴فصل 
از ابتدای موج  ۳فصل 

و انواع آن تا انتهای 
 فصل

 ۲فصل  -
  و  ۵فصل کل 
 انتهایتا  ۶فصل 

  ۲گفتار 

  های فصل
  های فصل - ۷و  ۶

  ۲فصل  -  ۳فصل  ۶و  ۵

  

  ۸آزمون 
۲۲/۱۲/۹۹  

از ابتدای  ۲درس  ۴فصل 
و  )۸۷زنجیری (ص  ۀقاعد

   ۵و فصل  ۳درس 
   ۱درس  ۱فصل  -

  ۲و فصل 
از ابتدای بازتاب  ۳فصل 

تا ابتدای  ۴موج و فصل 
 بور-مدل اتم رادرفورد

  + ۳گفتار  ۵فصل  ۳فصل  -
  های فصل -  ۷و فصل  ۶فصل 

 ۹و  ۸
  های فصل

 ۷و  ۶

ها در جامد  از ابتدای چینش یون ۳فصل 
تا ابتدای ارزش  ۴) و فصل ۷۷(ص  یونی

  )۱۰۸های شیمیایی (ص  فناوری
  ۳فصل  -

  ۹آزمون 
 کل کتاب کل کتاب  - کل کتاب کل کتاب کل کتاب - کل کتاب کل کتاب - کل کتاب کل کتاب  -  ۲۰/۱/۱۴۰۰

  ۱۰آزمون 
۳/۲/۱۴۰۰  

   ۳، ۲، ۱های  فصل
   ۳فصل  و ۲و  ۱های  فصل -  کل کتاب  ۱درس  ۴و فصل 

   ۱فصل از  -  کل کتاب ی موج و انواع آنابتداتا 
   ۱از فصل  -  کل کتاب  ۴ انتهای فصل تا

 -  کل کتاب  ۲و  ۱های  فصل ۴تا انتهای فصل 
  ۱۱آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰  
   ۲درس از  ۴فصل 

از ابتدای موج و  ۳فصل   کل کتاب -  تا انتهای کتاب
   ۵فصل از   کل کتاب - انواع آن تا انتهای کتاب

  ۵از فصل   کل کتاب -  ۸ انتهای فصل تا
  کل کتاب -  ۴و  ۳های  فصل  ۷تا انتهای فصل 

  ۱۲آزمون 
۳۱/۲/۱۴۰۰  

  -  -  کل کتاب  کل کتاب  -  -  کل کتاب  -  -  کل کتاب  -  -  کل کتاب

  ۱۳آزمون 
۲۱/۳/۱۴۰۰  

 ۱۴۰۰آزمون رسارسی سال  ۀجامع مطابق محدود
  ۱۴آزمون 

۲۸/۳/۱۴۰۰  

  ۱۵آزمون 
۴/۴/۱۴۰۰  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

    )۹۹ - ۰۰ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا و عمو های [درس )جدید نظام( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   انسا

ن و  موضوع ن عر  ادبیات فارز ن انگلی  فرهنگ و معارف اسال  ز   جغرافیا  ریخ  ز

یۀ 

 تحصی
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  ازدهمدهم و ی  دوازدهم

  م کتاب

 ریخ
 ۲فار  ۱فار  ۳فار 

،   عر

ن قرآن   ۳ز

 ،   عر

ن قرآن    ۱ز

 ،   عر

ن قرآن    ۲ز
  ۳دین و زند 

  دین و

  ۱زند 
  ۲دین و زند 

ن  ز

  ۳گلی ان

ن  ز

  ۱انگلی 

ن  ز

  ۲انگلی 
  ۳جغرافیا   ۲ریخ   ۱ریخ   ۳ریخ 

جغرافیای 

  ایران
  ۲جغرافیا 

  ۱آزمون 
۲۵/۷/۹۹ 

  ستایش 
 ۱و درس 

  از ابتدای ستایش
 - ۵تا انتهای درس 

   ۱درس 
  ۸تا انتهای ص 

  های درس
   ۱بخش  -  ۲و  ۱

  ۱درس تا انتهای 
   ۱از درس 

  -  ۴تا انتهای درس 
   ۱درس 

  ۲۶تا انتهای ص 
  +  ۱درس 

   ۱از درس   ۱درس   -  کتاب کار ۱درس 
  -  ۲و  ۱های  درس ۱درس   -  ۴درس  تا انتهای

  ۲آزمون 
۱۶/۸/۹۹  

  از ابتدای ستایش
 ۳تا انتهای درس 

  ۶از درس 
  تا انتهای

 ۹درس 
 ۱درس  -

   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۴درس 
   ۱بخش  -

  ۲  درس تا انتهای
   ۵از درس 

  -  ۷ تا انتهای درس
   ۱درس 

تا انتهای ص 
۳۳  

  + ۲درس 
   ۲درس  

  کتاب کار
-  

  های درس
  ۲و  ۱

   ۵از درس 
  -  ۸درس  تا انتهای

 ۲درس و  ۱درس 
تا ابتدای مدیریت 

  )۳۰روستاها (ص 
   ۳از درس 

  -  ۵تا انتهای درس 

  ۳آزمون 
۷/۹/۹۹  

   ۲از درس 
 ۵تا انتهای درس 

   ۱۰از درس 
  تا انتهای

 ۱۴درس 
 ۲درس  و ۱ درس -

 ۲۴تا انتهای ص 

   ۳از درس 
  تا انتهای

  ۶درس 
   ۲درس از  ۱بخش  -

  ۴تا انتهای درس 
   ۸از درس 

  -  ۱۱تا انتهای درس 

 ۲۴از ص  ۱درس 
تا  ۲درس  و

+  ۴۸انتهای ص 
  کتاب کار ۱درس 

  + ۳درس 
   ۳درس  

  کتاب کار
-  

   ۲از درس 
  ۴تا انتهای درس 

   ۹از درس 
  های درس ۲درس   -  ۱۲تا انتهای درس 

  -  ۷و  ۶

  ۴آزمون 
۲۸/۹/۹۹  

   ۴از درس 
 ۷تا انتهای درس 

   ۱۵از درس 
  تا انتهای

 ۱۸درس 
   ۵از درس  ۲درس  -

   ۳درس از  ۱بخش  -  ۸تا انتهای درس 
  ۵تا انتهای درس 

   ۱۲از درس 
  - ۱۴تا انتهای درس 

 ۳۴از ص  ۱درس 
تا  ۲درس  و

  ۵۶انتهای ص 

   ۴درس 
   ۴+ درس 

  کتاب کار
-  

   ۳از درس 
  ۵ای درس تا انته

   ۱۳از درس 
  تا انتهای 

  ۱۶درس 
-  

از ابتدای  ۲درس 
مدیریت روستاها 

 ۳) و درس ۳۰(ص 
ونقل  تا ابتدای  حمل

  )۵۲آبی (ص 

   ۸از درس 
  -  ۱۰تا انتهای درس 

  ۵آزمون 
۲۶/۱۰/۹۹  

  از ابتدای ستایش 
  های درس - - ۹تا انتهای درس 

 -  - ۲و  ۱
 از( ۱کل بخش 

تا انتهای  ۲ص 
  ۲ش و بخ )۷۶ص 

  ۷تا انتهای درس  
- -  

 ۲و درس  ۱درس 
+  ۶۰تا انتهای ص 

 ۲و درس  ۱درس 
کتاب کار تا انتهای 

  ۳۷ص 
-  -  

   ۱از درس 
   ۱از درس  -  -  ۶تا انتهای درس 

  -  -  ۳درس  تا انتهای

  ۶آزمون 
۱۷/۱۱/۹۹  

  ۸از درس 
  از ابتدای ستایش - ۱۱تا انتهای درس 

 ۵درس  تا انتهای
   ۳درس 

  های درس - ۴۲تا انتهای ص 
 ۲و  ۱

 ۶درس  ۱بخش 
تا  ۲و بخش 

  ۸درس  انتهای 
   ۱درس و  ۱صفحۀ  -

  ۴تا انتهای درس 
+ درس  ۲درس 

  -  کتاب کار ۲
  +  ۱درس 

  کتاب کار ۱درس 
  های درس

  -  ۷و  ۶
   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۵درس 

از ابتدای  ۳درس 
  ونقل آبی حمل

  -  ۴) و درس ۵۲(ص 
   ۱از درس 

  ا انتهایت
  ۳درس 

  ۷ون آزم
۱/۱۲/۹۹  

  ۱۰از درس 
   ۶از درس  - ۱۳ درس تا انتهای

 ۹درس  تا انتهای
 ۴و درس  ۳درس 

   ۱از درس  - ۵۸تا انتهای ص 
  ۴درس  تا انتهای

  ۲بخش 
  های درس

  ۹و  ۸
   ۵از درس  -

  ۹تا انتهای درس 

از ص  ۲درس 
تا  ۳درس  و ۶۱

  ۷۹انتهای ص 
-  

  +  ۲درس 
  کتاب کار ۲درس 

  های درس
  -  ۸و  ۷

   ۶رس از د
  ۹تا انتهای درس 

تا  ۵و درس  ۴درس 
لغزش  ابتدای زمین

  -  )۹۳(ص 
   ۴از درس 

  ۶تا انتهای درس 

  

  ۸آزمون 
۲۲/۱۲/۹۹  

   ۱۲از درس 
   ۱۰از درس  - ۱۴تا انتهای درس 

 ۱۴درس  تا انتهای
  های درس

   ۳از درس  - ۴و  ۳
  ۶درس  تا انتهای

  ۲بخش 
   ۱۰از درس  -  ۱۰و  ۹ های درس

  ۱۴س تا انتهای در 
تا  ۳درس 

  -  ۸۸انتهای ص 
  + ۳درس 

  کتاب کار ۳درس  
  های درس

  -  ۹و  ۸
   ۱۰از درس 

  -  ۵درس   ۱۴تا انتهای درس 
   ۷از درس 

  ۱۰تا انتهای درس 

  ۹آزمون 
  -  کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  - کل کتاب  کل کتاب  -  ۲۰/۱/۱۴۰۰

  + کل کتاب
  کل کتاب کار

  + کل کتاب
  کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  تابکل ک  -  کل کتاب کار

  ۱۰آزمون 
۳/۲/۱۴۰۰  

  از ابتدای ستایش 
  های درس -  کل کتاب  ۹تا انتهای درس 

  -  کل کتاب  ۲و  ۱

 از( ۱کل بخش 
تا انتهای  ۲ص 

  ۲و بخش  )۷۶ص 
  ۷تا انتهای درس 

  -  کل کتاب

 ۲و درس  ۱درس 
+  ۶۰تا انتهای ص 

 ۲و درس  ۱درس 
کتاب کار تا انتهای 

  ۳۷ص 

  + کتابکل 
  -  کل کتاب کار

   ۱از درس 
   ۱از درس  -  کل کتاب ۶درس  تا انتهای

  -  کل کتاب ۳تا انتهای درس 

  ۱۱آزمون 
۲۴/۲/۱۴۰۰  

تا  ۱۰از درس 
تا  ۳از درس   کل کتاب -  ۱۸انتهای درس 

  کل کتاب  -  ۵انتهای درس 
   ۲بخش 

  ۸از درس 
  کل کتاب -  ۱۳تا انتهای درس 

 ۶۱از ص  ۲درس 
ها تا انت ۳درس  و

از ص   + کتاب کار
  تا انتها ۳۸

  + کل کتاب -
  کل کتاب کار

  ۷درس از 
  ۴از درس   کل کتاب  - ۱۲ درس انتهای تا

  کل کتاب  - ۶تا انتهای درس 

  ۱۲آزمون 
۳۱/۲/۱۴۰۰  

  -  -  کل کتاب  -  -  کل کتاب  -  -  کل کتاب
+ کل  کل کتاب

  -  -  کل کتاب  -  -  کل کتاب -  -  کتاب کار

  ۱۳آزمون 
۲۱/۳/۱۴۰۰  

 ۱۴۰۰آزمون رسارسی سال  ۀع مطابق محدودجام
  ۱۴آزمون 

۲۸/۳/۱۴۰۰  

  ۱۵آزمون 
۴/۴/۱۴۰۰  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

    )۹۹ - ۰۰ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا های [درس )جدید نظام( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   انسا
  

  منطق و فلسفه  علوم اجمتاعی  ریا  عر اختصا  ادبيات اختصايص  موضوع

  شنا روان  اقتصاد
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  یۀ تحصی

  م کتاب

  ریخ

  علوم و

  ۳فنون اد 
  علوم و

  ۱فنون اد 
  علوم و 

  ۲فنون اد 
 ،   عر

ن قرآن   ۳ز

،   عر

ن قرآن    ۱ز

،   عر

ن قرآن    ۲ز
  منطق  فلسفه  ۲فلسفه   ۲ شنا جامعه  ۱ شنا جامعه  ۳ شنا جامعه  ۲ریا و آمار   ۱ریا و آمار   ۳ریا و آمار 

  ۱آزمون 
۲۵/۷/۹۹ 

   ۱درس  -  ۲فصل   ۱درس 
  ۸تا انتهای ص 

  های درس
  ۲و  ۱

تا ابتدای  ۱درس  ۱فصل  -
 )۹کیب (ص تر 

  ۱درس  -  ۱فصل 
   ۱درس از 

  تا انتهای
  ۴درس 

   ۱بخش   ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس  ۲و  ۱های  درس -
   ۲و  ۱های  فصل

  ۱درس 

  ۲آزمون 
۱۶/۸/۹۹  

  های درس
 ۱درس  -  ۳فصل   ۲و  ۱

  ۱از درس 
 -  ۴تا انتهای درس 

 ۲و درس  ۱درس  ۱فصل 
تا ابتدای اعمال بر روی 

 )۱۶پیشامدها (ص 
 -  ۲ فصل

  های درس
  ۲و  ۱

   ۵درس از 
  تا انتهای

  ۷درس 
- 

  ۱درس 
  ۳تا انتهای درس 

   ۱از درس 
 ۴تا انتهای درس 

   ۱از درس 
  ۴تا انتهای درس 

از ابتدای  ۱بخش 
تا انتهای  ۱فصل 

  ۳فصل 
  ۲و  ۱ های درس

  ۳آزمون 
۷/۹/۹۹  

  های درس
 -  ۴فصل   ۳و  ۲

  ۲و  ۱های  درس
 ۲۴تا انتهای ص 

  ۳از درس 
 -  ۶ای درس تا انته

از ابتدای  ۱درس  ۱فصل 
 -  ۳فصل  ۲) و درس ۹(ص  ترکیب

  های درس
  ۳و  ۲

   ۸درس از 
  تا انتهای

  ۱۰درس 
  ۴و  ۳های  درس -

   ۳از درس 
  ۷تا انتهای درس 

   ۳از درس 
 ۶تا انتهای درس 

   ۱بخش 
  ۳و  ۲ های درس  ۴و  ۳های  فصل

  ۴آزمون 
۲۸/۹/۹۹  

   ۳از درس 
 ۲درس  -  ۱فصل   ۵تا انتهای 

  ۵از درس 
 -  ۸تا انتهای درس 

از ابتدای  ۲درس  ۱فصل 
ها  اعمال روی پیشامد

 ۳) و درس ۱۶(ص 

  های فصل
 -  ۵و  ۴

  های درس
  ۴و  ۳

   ۱۱  درساز 
  تا انتهای

 ۱۴درس 
  ۵و  ۴های  درس -

   ۵از درس 
 ۸تا انتهای درس 

   ۵از درس 
 ۷تا انتهای درس 

 ۴فصل  ۱بخش 
   ۲و بخش 

  ۲و  ۱های  فصل
  ۴و  ۳ های درس

  ۵آزمون 
۲۶/۱۰/۹۹  

   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۶درس 
- - 

  های درس
 - - ۲و  ۱

  و ۱فصل کل 
 - - ۱درس  ۲فصل  

   ۱درس از 
  تا انتهای

 ۵درس 
- - 

  ۱از درس 
  ۲و  ۱های  بخش  -  -  ۶تا انتهای درس 

  ۱از درس 
  ۵تا انتهای درس 

  ۶آزمون 
۱۷/۱۱/۹۹  

  های درس
  ۷و  ۶

- 
  های درس

  ۱۱و  ۸، ۵، ۲
   ۳ درس

 ۴۲تا انتهای ص 
- 

  های درس
 ۲و  ۱

 ۲و درس  ۱درس  ۲فصل 
جملۀ  nتا ابتدای مجموع 

  )۶۹(ص  اول یک دنباله
  ۱فصل  -

  های درس
 ۶و  ۵

- 
   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۵درس 

  ۶از درس 
  ۸تا انتهای درس 

  ۸و  ۷های  درس  ۹و  ۸های  درس
  ۳فصل  ۲بخش 

  ۳و بخش 
  ۶و  ۵ های درس

  ۷آزمون 
۱/۱۲/۹۹  

  های درس
  ۸و  ۷

  های  درس -
  ۱۲و  ۹، ۶، ۳

 ۴و درس  ۳درس 
 - ۵۸تا انتهای ص 

   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۴درس 

و فصل  ۲درس  ۲فصل 
تا ابتدای  ۱درس  ۳

  ۸۰فعالیت ص 
   ۲فصل  -

  ۲درس انتهای تا 
  های درس

 ۷و  ۶
- 

   ۶درس از 
  تا انتهای

  ۱۰درس 

  ۷از درس 
  ۹تا انتهای درس 

  های بخش  ۹و  ۸های  درس  ۱۰و  ۹های  درس
  ۴و  ۳

  ۷و  ۶ های درس

  

  ۸آزمون 
۲۲/۱۲/۹۹  

  های درس
  ۹و  ۸

  های درس -
  ۱۰و  ۷، ۴، ۱ 

  های درس
 ۴و  ۳

- 
   ۳از درس 

  تا انتهای
  ۶درس 

از ابتدای  ۲درس  ۲فصل 
   ۶۹فحۀ ص

  ۱درس  ۳و فصل  
و  ۳درس  ۲فصل  -

 ۱درس  ۳فصل 
  های درس

 ۸و  ۷
- 

   ۱۱درس از 
  تا انتهای

  ۱۵درس 
  های بخش  ۱۰و  ۹های  درس  ۱۱و  ۱۰های  درس  ۱۰و  ۹ای ه درس

  ۵و  ۴
  ۸و  ۷ های درس

  ۹آزمون 
۲۰/۱/۱۴۰۰  

  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کل کتاب -  کل کتاب  کل کتاب - کل کتاب  کل کتاب -  کل کتاب  کل کتاب -

  ۱۰آزمون 
۳/۲/۱۴۰۰  

   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۶درس 
 -  کل کتاب

  های درس
 -  کل کتاب  ۲و  ۱

  و ۱فصل کل 
 -  کل کتاب ۱درس  ۲فصل  

   ۱درس از 
  تا انتهای

 ۵درس 
 -  کل کتاب

  ۱از درس 
  ۶تا انتهای درس 

  ۱از درس 
  ۷تا انتهای درس 

  ۱از درس 
  ۲و  ۱های  بخش  ۶تا انتهای درس 

   ۱از درس 
  ۴تا انتهای درس 

  ۱۱آزمون 
۲۴/۲/۱۴۰۰  

   ۷از درس 
  تا انتهای

  ۱۲درس 
  ابکل کت -

   ۳از درس 
  کل کتاب -  ۵تا انتهای درس 

   ۲درس  ۲فصل 
  کل کتاب - ۳و کل فصل 

  های درس
  کل کتاب - ۱۰تا  ۶

  ۷از درس 
 تا انتهای کتاب

  ۸از درس 
  تا انتهای کتاب

  ۷از درس 
  تا انتهای کتاب

   ۳از بخش 
  تا انتهای

  ۵بخش 

   ۵از درس 
  ۸تا انتهای درس 

  ۱۲آزمون 
۳۱/۲/۱۴۰۰  

  کل کتاب  کل کتاب  -  -  کل کتاب - -  کل کتاب - -  کل کتاب - -  ل کتابک - -  کل کتاب

  ۱۳آزمون 
۲۱/۳/۱۴۰۰  

 ۱۴۰۰آزمون رسارسی سال  ۀجامع مطابق محدود
  ۱۴آزمون 

۲۸/۳/۱۴۰۰  

  ۱۵آزمون 
۴/۴/۱۴۰۰  
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  ١ 

  )۹۹- ۰۰دو (سال تحصی  ارزشیا پیرشفت تحصی گزینههای  بندی آزمون محدوده

یٔه  دانشویژۀ    ]و فیزیک ریا رشتٔه های عمو و اختصا  [درس دهم دورۀ دوم متوسطهیاز  آموزان 

  م کتاب

  ریخ
ن قرآن  ۲فار  ، ز ن انگلی  ۲دین و زند  ۲عر  ۲ز

  ریاضیات
 ۲ شیمی ۲فیزیک 

ن    آمار و احمتال  ۲هندسه   ۱حسا

  ۱آزمون 

۲۵/۷/۹۹ 
  ستایش 
  ۱و درس 

مرور قواعد پایۀ دهم و 
 ۱ترجمۀ درس 

  )۴تا  ۱های  (صفحه

   ۱مقدمۀ بخش 
 ۱) و درس ۹(ص 

  ۱درس 
 Readingتا ابتدای 

 ۲و  ۱های  درس ۱فصل 
  تا ابتدای 

 )۱۰صفرهای تابع (ص 

تا  ۱درس  ۱فصل 
  لّی ابتدای زاویۀ ظ

 )۱۴(ص 

   ۱درس  ۱فصل 
تا ابتدای ترکیب 
 شرطی دوگزاره

   ۱فصل 
  »میدان الکتریکی«تا ابتدای 

  تا ابتدای  ۱فصل 
  »dدنیایی رنگی با عنصرهای دستۀ «

  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹ 
  ستایش و 

  ۲و  ۱های  درس
  ۱درس 

) ۹(ص  ۱مقدمۀ بخش 
 ۲و  ۱های  و درس

  ۱درس 
 See alsoتا ابتدای 

  ۱فصل 
 ۵ی درس تا ابتدا

  ۱فصل 
 ۲تا ابتدای درس 

  ۱فصل 
 ۲تا ابتدای درس 

  تا ابتدای ۱ فصل
  »پتانسیل الکتریکی«

  »ها دنیای واقعی واکنش«تا ابتدای  ۱فصل 

  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹ 
   ۲از درس 

 ۳و  ۲های  درس  ۲و  ۱های  درس  ۵تا انتهای درس 
از ابتدای  ۱درس 

Reading  
  ۴۵تا انتهای صفحۀ 

از  ۲درس  ۱فصل 
دای صفرهای تابع ابت

) تا انتهای ۱۰(ص 
 فصل

از  ۱درس  ۱فصل 
ابتدای زاویۀ ظلّی و 

 ۲درس 

  ۱فصل 
  ۲و  ۱های  درس

  » میدان الکتریکی«از ابتدای  ۱فصل 
  »انرژی خازن«ابتدای تا 

دنیایی رنگی با عنصرهای «از ابتدای  ۱فصل 
ها،  آلکان«تا ابتدای  »dدستۀ 

  »هایی با پیوندهای یگانه هیدروکربن

  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹ 
   ۳از درس 

  ۷تا انتهای درس 
  ۳و  ۲های  درس

   ۳از درس 
 ۵تا انتهای درس 

 Seeاز ابتدای  ۱درس 
also  تا ابتدای  ۲و درس

Reading  

   ۵درس  ۱فصل 
   ۲و فصل 

 ۴تا ابتدای درس 

  ۱فصل 
 ۳و  ۲های  درس

  ۱فصل 
  ۳و  ۲های  درس

و » پتانسیل الکتریکی«از ابتدای  ۱فصل 
  تا ابتدای  ۲فصل 

  »بر مقاومت الکتریکی مؤثرعوامل «

 »ها دنیای واقعی واکنش«از ابتدای  ۱فصل 
  »های حلقوی هیدروکربن«تا ابتدای 

  ۵آزمون 

۲۶/۱۰/۹۹ 
  ۱از درس 

  ۹تا انتهای درس 
  ۱از درس 

  ۳تا انتهای درس 

   ۱مقدمۀ بخش 
  ۱) و درس ۹(ص 

 ۶تا انتهای درس 

   ۲و درس  ۱درس 
  تا ابتدای گرامر

  ۲و  ۱های  فصل
   ۳و فصل 

 ۲تا ابتدای درس 

   ۱فصل 
  ۱درس  ۲و فصل 

 تا ابتدای تجانس

  ۲و فصل  ۱فصل 
  ۳تا ابتدای درس 

  تا ابتدای ۲و  ۱فصل 
  »ها مقاومتترکیب «

آنتالپی، همان «تا ابتدای  ۲و فصل  ۱فصل 
  »محتوای انرژی است

  ۶آزمون 

۱/۱۲/۹۹ 
  ۸از درس 

  ۱۱تا انتهای درس 
  ۲درس  ۷و  ۶ای ه  درس  ۴درس 

و  ۴درس  ۲فصل 
   ۴و فصل  ۳فصل 

 ۲تا ابتدای درس 
  ۲فصل  ۱درس  ۲فصل 

  ۴تا ابتدای درس 

  تا ابتدای  ۳و فصل  ۲فصل 
نیروی مغناطیسی وارد بر ذرۀ باردار متحرک «

  »در میدان مغناطیسی

و  »های حلقوی هیدروکربن« یاز ابتدا ۱فصل 
یگاه هیسوختن، تک یآنتالپ« یتا ابتدا ۲فصل 

  »یانرژ نیتأم یبرا

  ۷آزمون 

۲۲/۱۲/۹۹ 
  ۱۰از درس 

  ۱۳تا انتهای درس 
  ۵و  ۴های  درس

  ۹تا درس  ۷  درساز 
 ۱۱۴ ۀصفح ۀمیتا ن
 تدبر در قرآن) ی(ابتدا

از ابتدای گرامر و درس  ۲درس 
  تا ابتدای ۳

Vocabulary 
development 

   ۳فصل 
  ۳و  ۲های  درس

 ۴و فصل 

  ۱درس  ۲فصل 
  جانساز ابتدای ت

 ۲و درس 

  ۲فصل 
  ۴و  ۳های  درس

و » ها ترکیب مقاومت«از ابتدای  ۲فصل 
  تا ابتدای ۳فصل 

  »های مغناطیسی مواد ویژگی«

آنتالپی، همان محتوای « یاز ابتدا ۲فصل 
  ابتدای تا  »انرژی است

کننده  مصرف مواد شرکت ای دیسرعت تول«
 »یکمّ  دگاهیدر واکنش از د

  ۸آزمون 

۲۰/۱/۱۴۰۰ 
  ۱۱ سدر از 

  ۱۴تا انتهای درس 
  ۶و متن درس  ۵درس 

 ۹و  ۸های  درس  )۶۸(تا انتهای صفحۀ 
  ۳درس 

  See alsoتا ابتدای 

   ۴فصل 
  ۲از ابتدای درس 
 تا انتهای فصل

  ۲درس  ۲فصل 
   ۳و فصل 

 ۲تا ابتدای درس 

  ۴درس  ۲فصل 
  ۱درس  ۳و فصل 

   ۴و فصل  ۳فصل 
  تا ابتدای 

  »ادهقانون القای الکترومغناطیسی فار «

سوختن،  یآنتالپ« یاز ابتدا ۲فصل 
 یتا ابتدا »یانرژ نیتأم یبرا یگاه هیتک

  »سرعت واکنش«

  ۹آزمون 

۳/۲/۱۴۰۰ 
  ۱۴از درس 

  ۱۶تا انتهای درس 
  ۶درس 

  ۱۱۴از نیمۀ صفحۀ  ۹درس 
 (از ابتدای تدبر در قرآن) 

(تا نیمۀ صفحۀ  ۱۱تا درس 
های  ، ابتدای تیتر اسوه۱۴۱

 ران)عزت در برابر ستمگ

  ۳   درس
 Writingتا ابتدای 

   ۵فصل 
   ۱از ابتدای درس 
 ۳تا انتهای درس 

   ۳فصل 
 ۲و  ۱های  درس

  ۳فصل 
  از ابتدای  ۳فصل 

  » های مغناطیسی مواد ویژگی«
  »القاگرها«تا ابتدای  ۴فصل و 

مصرف  ای دیسرعت تول« یاز ابتدا ۲فصل 
 دگاهیکننده در واکنش از د مواد شرکت

  »استرها یپل« یا ابتدات ۳و فصل  »یکمّ 

  ۱۰آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰ 
  کل کتاب  کتابکل  کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب  کل کتاب
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  ٢ 

  )۹۹- ۰۰دو (سال تحصی  های ارزشیا پیرشفت تحصی گزینه بندی آزمون محدوده

یٔه  ویژۀ دانش ] تصا رشتٔه های عمو و اخ [درسدهم دورۀ دوم متوسطه یاز  آموزان    علوم تجر

  م کتاب

  ریخ
ن قرآن  ۲ فار ، ز ن انگلی  ۲دین و زند  ۲عر   ۲شیمی  ۲فیزیک  ۲شنا  زیست  ۲ریا   شنا زمین ۲ز

  ۱آزمون 

۲۵/۷/۹۹ 
  ستایش 
  ۱و درس 

مرور قواعد پایۀ 
دهم و ترجمۀ درس 

  )۴تا  ۱های  (صفحه ۱

   ۱مقدمۀ بخش 
 ۱) و درس ۹(ص 

  ۱درس 
 Readingتا ابتدای 

تکوین «تا ابتدای  ۱فصل 
  تا ابتدای ۱فصل  تا ابتدای اعتیاد ۱فصل  ۱درس  ۱فصل   »زمین و آغاز زندگی در آن

  »میدان الکتریکی«
  تا ابتدای  ۱فصل 

  »dدنیایی رنگی با عنصرهای دستۀ «

  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹ 
  ستایش و 

  ۲و  ۱های  درس
  ۱درس 

) و ۹(ص  ۱مقدمۀ بخش 
 ۲و  ۱ای ه درس

  ۱درس 
 See alsoتا ابتدای 

   ۱ فصل  ۱فصل 
 ۲و  ۱های  درس

   ۲و فصل  ۱فصل 
  تا ابتدای

 شنوایی و تعادل

  تا ابتدای ۱فصل 
  »ها دنیای واقعی واکنش«تا ابتدای  ۱فصل   »پتانسیل الکتریکی«

  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹ 

   ۲از درس 
  تا انتهای

  ۵درس 
 ۳و  ۲های  درس  ۲و  ۱های  درس

تدای از اب ۱درس 
Reading  

  ۴۵تا انتهای صفحۀ 

تکوین زمین و «از ابتدای  ۱فصل 
تا  ۲و فصل » آغاز زندگی در آن

گوهرها، زیبایی «ابتدای 
  »ها انگیز دنیای کانی شگفت

و  ۲های  درس ۱فصل 
۳  

   ۲و فصل 
 ۳تا ابتدای درس 

  از ابتدای اعتیاد ۱فصل 
   ۳تا فصل 

 ۲تا ابتدای گفتار 

  » ن الکتریکیمیدا«از ابتدای  ۱فصل 
  »انرژی خازن«تا ابتدای 

دنیایی رنگی با عنصرهای «از ابتدای  ۱فصل 
هایی  ها، هیدروکربن آلکان«تا ابتدای » dدستۀ 

  »با پیوندهای یگانه

  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹ 

   ۳از درس 
  تا انتهای

  ۷درس 
   ۳از درس   ۳و  ۲های  درس

 ۵تا انتهای درس 

از ابتدای  ۱درس 
See also  ۲و درس 

  Readingا ابتدای ت

   ۳و فصل  ۲فصل 
  »منابع خاک«تا ابتدای 

و  ۳درس  ۱فصل 
   ۳و فصل  ۲فصل 

 ۳تا ابتدای درس 

از ابتدای  ۲فصل 
  شنوایی و تعادل
 ۴تا انتهای فصل 

» ل الکتریکییپتانس«از ابتدای  ۱فصل 
بر  مؤثرعوامل «تا ابتدای  ۲و فصل 

  »مقاومت الکتریکی

تا » ها دنیای واقعی واکنش«از ابتدای  ۱فصل 
  »های حلقوی هیدروکربن«ابتدای 

  ۵آزمون 

۲۶/۱۰/۹۹ 

  ۱از درس 
  تا انتهای

  ۹درس 

  ۱از درس 
  ۳تا انتهای درس 

   ۱مقدمۀ بخش 
  ۱) و درس ۹(ص 

 ۶تا انتهای درس 

   ۲و درس  ۱درس 
  تا ابتدای گرامر

  ۳و  ۲، ۱های  فصل  ۳تا انتهای فصل  ۱از فصل 
 ۴فصل  ۱و درس 

   ۱صل از ف
 ۵تا انتهای فصل 

  تا ابتدای ۲و  ۱فصل 
  »ها ترکیب مقاومت«

آنتالپی، همان «تا ابتدای  ۲و فصل  ۱فصل 
  »محتوای انرژی است

  ۶آزمون 

۱/۱۲/۹۹ 

  ۸از درس 
  تا انتهای

  ۱۱درس 
  از ابتدای  ۳فصل   ۲درس  ۷و  ۶های   درس  ۴درس 

  ۴و فصل » منابع خاک«

  ۳از ابتدای درس  ۳فصل 
   ۴و فصل 

 ۳ابتدای درس  تا

   ۵از فصل 
 ۱گفتار  ۷تا فصل 

  تا ابتدای  ۳و فصل  ۲فصل 
نیروی مغناطیسی وارد بر ذرۀ باردار «

  »در میدان مغناطیسی متحرک

و  »های حلقوی هیدروکربن« یاز ابتدا ۱فصل 
 یگاه هیسوختن، تک یآنتالپ« یتا ابتدا ۲فصل 

  »یانرژ نیتأم یبرا

  ۷آزمون 

۲۲/۱۲/۹۹ 

  ۱۰از درس 
  انتهای تا

  ۱۳درس 
  ۵و  ۴های  درس

  ۹تا درس  ۷  درساز 
   ۱۱۴ ۀصفح ۀمیتا ن
 تدبر در قرآن) ی(ابتدا

  از ابتدای گرامر ۲درس 
  تا ابتدای ۳و درس 

Vocabulary 
development 

  ۵و  ۴های   فصل
  ۲از ابتدای درس  ۴فصل 

   ۵و فصل 
 ۳تا ابتدای درس 

  ۷و فصل  ۶فصل 
 ۳تا ابتدای گفتار 

» ها ترکیب مقاومت«تدای از اب ۲فصل 
  تا ابتدای  ۳و فصل 

  »های مغناطیسی مواد ویژگی«

آنتالپی، همان محتوای انرژی « یاز ابتدا ۲فصل 
  ابتدای تا  »است

کننده در  مصرف مواد شرکت ای دیسرعت تول«
 »یکمّ  دگاهیواکنش از د

  ۸آزمون 

۲۰/۱/۱۴۰۰ 

  ۱۱ درساز 
  تا انتهای

  ۱۴درس 

و متن  ۵درس 
  ۶درس 

  )۶۸انتهای صفحۀ  (تا
  ۳درس  ۹و  ۸های  درس

  See alsoتا ابتدای 
تا ابتدای  ۶و فصل  ۵فصل 

  »لرزه شدت و بزرگی زمین«
   ۴فصل  ۳درس 

   ۳فصل  ۷فصل  ۵و کل فصل 
  »القای فاراده قانون«تا ابتدای 

 یگاه هیسوختن، تک یآنتالپ« یاز ابتدا ۲فصل 
  »سرعت واکنش« یتا ابتدا »یانرژ نیتأم یبرا

  ۹آزمون 

۳/۲/۱۴۰۰ 

  ۱۴از درس 
  تا انتهای 

  ۱۶درس 
  ۶درس 

  ۱۱۴از نیمۀ صفحۀ  ۹درس 
 (از ابتدای تدبر در قرآن) 

(تا نیمۀ صفحۀ  ۱۱تا درس 
های  ، ابتدای تیتر اسوه۱۴۱

 عزت در برابر ستمگران)

  ۳   درس
 Writingتا ابتدای 

تا ابتدای  ۷و فصل  ۶فصل 
  »منابع معدنی ایران«

  ۳ی درس از ابتدا ۵فصل 
   ۶و فصل 

 ۳تا ابتدای درس 

  از ابتدای ۷فصل 
 ۸و فصل  ۳گفتار 

  از ابتدای  ۳فصل 
  »های مغناطیسی مواد ویژگی«

  »القاگرها«تا ابتدای 

مصرف مواد  ای دیسرعت تول« یاز ابتدا ۲فصل 
و فصل  »یکمّ  دگاهیکننده در واکنش از د شرکت

  »استرها یپل« یتا ابتدا ۳

  ۱۰آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰ 
  کل کتاب کل کتاب کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب  کل کتاب
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  ٣ 

  )۹۹- ۰۰دو (سال تحصی  های ارزشیا پیرشفت تحصی گزینه بندی آزمون محدوده

یٔه  ویژۀ دانش   ]ادبیات و علوم انسا های عمو و اختصا رشتٔه  [درسدهم دورۀ دوم متوسطه یاز  آموزان 

  م کتاب

  ریخ
ن قرآن  ،عر ۲فار  ن انگلی  ۲دین و زند  ۲ز   ۲ریا و آمار  ۲ز

  علوم و

  ۲فنون اد 
 شنا روان فلسفه ۲شنا  جامعه ۲جغرافیا  ۲ریخ 

  ۱آزمون 

۲۵/۷/۹۹ 
  ۱ستایش و درس 

و  ۱ترجمۀ درس 
مرور قواعد عربی 

شده در  دهم (مطرح
  )۱تمارین درس 

   ۱مقدمۀ بخش 
 ۲و  ۱های  درس ) و۲(ص 

  ۱درس 
 Readingتا ابتدای 

تا ابتدای  ۱درس  ۱فصل 
  ترکیب شرطی دوگزاره

  تا ابتدای ۱درس   ۱درس   ۱درس   ۱درس   ۱درس   ۱درس 
 »شناسی تعریف روان«

  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹ 
  ستایش و 

  ۲و ۱های  درس
  ۱درس 

   ۱مقدمۀ بخش 
  ۱) و درس ۲(ص 

 ۳تا انتهای درس 

  ۱درس 
 See alsoتا ابتدای 

 ۱درس   ۲و  ۱های  درس  ۲و  ۱های  درس  ۲و  ۱های  درس  ۲و  ۱های  درس  ۲و  ۱های  درس  ۱درس  ۱فصل 

  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹ 
   ۲از درس 

  ۲و  ۱های  درس  ۵تا انتهای درس 
   ۳از درس 

  ۵تا انتهای درس 

از ابتدای  ۱درس 
Reading  

  ۴۵تا انتهای صفحۀ 

  ۱درس  ۱فصل 
از ابتدای ترکیب شرطی 

  ۲درس  دوگزاره و
  ۳و  ۲های  درس

  ۲از درس 
   ۴تا  ۲های  درس  ۳و  ۲های  درس  ۳و  ۲های  درس ۴تا انتهای درس 

  »فلسفه در یونان«تا ابتدای 

از ابتدای  ۱درس 
» شناسی تعریف روان«

ابتدای  ۲تا درس 
های رشد در  ویژگی«

 »دورۀ نوجوانی

  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹ 
   ۳از درس 

  ۷تا انتهای درس 
   ۴از درس   ۳و  ۲های  درس

  ۷تا انتهای درس 

از ابتدای  ۱درس 
See also  ۲و درس 
  Readingتا ابتدای 

  ۲درس  ۱فصل 
  ۱درس  ۲و فصل 

  ۳از درس 
 ۵تا انتهای درس 

  ۳از درس 
  ۶تا انتهای درس 

   ۴از درس   ۴و  ۳های  درس
 ۶تا انتهای درس 

   ۳از ابتدای درس 
  ۵تا انتهای 

 ۳و  ۲های  درس

  ۵آزمون 

۲۶/۱۰/۹۹ 
  ۱ز درس ا

  ۹تا انتهای درس 
   ۱درس از 

   ۳انتهای درس  تا

   ۱مقدمۀ بخش 
  ۱) و درس ۲(ص 

  ۹تا انتهای درس 

   ۲و درس  ۱درس 
  تا ابتدای گرامر

   ۲و فصل  ۱فصل 
  ۳تا ابتدای درس 

  ۱از درس 
  ۶تا انتهای درس 

  ۱از درس 
 ۸تا انتهای درس 

  ۱از ابتدای درس 
 ۵تا انتهای درس 

  ۱از درس 
 ۸درس  تا انتهای

  ۱از ابتدای درس 
 ۶تا انتهای درس 

  ۱درس 
 ۴تا انتهای درس 

  ۶آزمون 

۱/۱۲/۹۹ 
  ۸از درس 

  ۱۱تا انتهای درس 
  ۴درس 

  ۸از درس 
  ۱۱تا انتهای درس 

  ۲درس 
تا  ۳و  ۲های  درس ۲فصل 

  ۵۱ابتدای فعالیت صفحۀ 
  ۶از درس 

 ۸تا انتهای درس 
  ۷از درس 

   ۷رس از د ۶و  ۵های  درس  ۱۰تا انتهای درس 
  ۹تا انتهای درس 

   ۸تا  ۶های  درس
دورۀ شکوفایی فلسفه «تا ابتدای 

 » در جهان اسالم و ایران
 ۵و  ۴های  درس

  ۷آزمون 

۲۲/۱۲/۹۹ 

  ۱۰از درس 
  تا انتهای

  ۱۳درس 
  ۵و  ۴های  درس

  ۱۰از درس 
  ۱۳تا انتهای درس 

از ابتدای گرامر و  ۲درس 
  تا ابتدای ۳درس 

Vocabulary 
development 

  ۳درس  ۲صل ف
  ۷از درس 

 ۹تا انتهای درس 
  ۹از درس 

 ۶و  ۵های  درس ۸و  ۷های  درس  ۱۰و  ۹های   درس ۷و  ۶های  درس  ۱۱تا انتهای درس 

  ۸آزمون 

۲۰/۱/۱۴۰۰ 

  ۱۱ درساز 
   تا انتهای

  ۱۴درس 

  و  ۵درس 
  ۶متن درس 

  ۱۲ درساز 
  ۱۴تا انتهای درس 

  ۳درس 
  See alsoتا ابتدای 

  ۳درس  ۲فصل 
  ۱درس  ۳و فصل 

  ۵۸تا ابتدای صفحۀ 

  ۱۰و درس  ۹درس 
  تا ابتدای 

 نثر دورۀ هندی

  های درس
  ۸و  ۷های   درس  ۱۲و  ۱۱

  های درس
 ۱۱و  ۱۰

  از ابتدای  ۸درس 
دورۀ شکوفایی فلسفه در جهان «

  ۹تا انتهای درس » اسالم و ایران

   ۷و درس  ۶درس 
  تا ابتدای 

 »ناهماهنگی شناختی«

  ۹آزمون 

۳/۲/۱۴۰۰ 
  ۱۴ از درس

  ۱۶تا انتهای درس 
  ۶درس 

  ۱۴از درس 
 ۱۶انتهای درس  تا

  ۳   درس
 Writingتا ابتدای 

 ۱۱و  ۱۰های  درس  ۱درس  ۳فصل 
  ۱۲از درس 

  تا انتهای 
  ۱۴درس 

  ۹و  ۸های   درس
  ۱۱از درس 

  تا انتهای 
 ۱۳درس 

 ۷درس   ۱۰و  ۹های  درس

  ۱۰آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰ 
 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب ابکل کت کل کتاب کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب
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  )۹۹- ۰۰دو (سال تحصی  ارزشیا پیرشفت تحصی گزینههای  بندی آزمون محدوده

یٔه  دانشویژۀ    ]و فیزیک ریا رشتٔه های عمو و اختصا  [درس دهم دورۀ دوم متوسطه آموزان 

  م کتاب

ن قرآن  ،عر ۱فار   ریخ ن انگلی  ۱دین و زند  ۱ز  ۱ز
  ریاضیات

 ۱شیمی  ۱فیزیک 
  ۱ریا   ۱هندسه 

  ۱آزمون 

۲۵/۷/۹۹ 
   ۱درس  ۱درس  ۱درس  ۱ستایش و درس 

 Readingتا ابتدای 
  ۲و  ۱های  درس ۱فصل  ۱درس 

 ۱فصل 
  تا ابتدای  ۱فصل  » چگالی«تا ابتدای  ۱فصل 

 »جرم اتمی عنصرها«

  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹ 
  ستایش 

 ۴تا انتهای درس  ۱و درس 
   ۱درس  ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس

 Pronunciationتا ابتدای 

  ۲و  ۱های  درس ۱فصل 
های دوشرطی  تا ابتدای قضیه
 )۲۵(ص 

  ۲و  ۱های  فصل ۱فصل 
 » ها فشار در شاره«تا ابتدای 

  تا ابتدای ۱فصل 
 »نشر نور و طیف نشری«

  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹ 
  ۲از ابتدای درس 
 ۵تا انتهای درس 

 ۳و  ۲های  درس ۳و  ۲های  درس
  ۲۲از ابتدای صفحۀ  ۱درس 

  تا ابتدای ۲و درس 
New Words and Expressions 

   ۱فصل  ۲درس 
 ۲فصل  ۱و درس 

  ۱فصل  ۴و  ۳های  درس
 ۲و کل فصل 

و » چگالی«از ابتدای  ۱فصل 
  ۲فصل 

  از ابتدای  ۱فصل 
تا ابتدای  »جرم اتمی عنصرها«

 »ساختار اتم و رفتار آن«

  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹ 
  ۵از درس 

 ۷ی درس تا انتها
 ۴و  ۳های  درس

   ۳  درس
 ۵تا انتهای درس 

  تا ابتدای ۲درس 
Listening and Speaking 

از ابتدای  ۲درس  ۱  فصل
  )۲۵های دوشرطی (ص  قضیه

 ۴تا ابتدای درس  ۲و فصل 
 ۳و  ۲های  فصل

فشار در «از ابتدای  ۲فصل 
تا ابتدای  ۳و فصل » ها شاره
 »کار و انرژی پتانسیل«

نشر نور و طیف «ای از ابتد ۱فصل 
اکسیژن، «تا ابتدای  ۲و فصل  »نشری

 »پذیر در هواکره گازی واکنش

  ۵آزمون 

۲۶/۱۰/۹۹ 
   ۱از درس 

 ۹تا انتهای درس 
   ۱از درس 

 ۴تا انتهای درس 
   ۱از درس 

 ۶تا انتهای درس 
 ۲و  ۱های  فصل ۲و  ۱های  درس

  ۱از فصل 
 ۴تا انتهای فصل 

  ۱از فصل 
 ۳تا انتهای فصل 

  تا ابتدای  ۲و فصل  ۱فصل 
 »آوریم؟ چه بر سر هواکره می«

  ۶آزمون 

۱/۱۲/۹۹ 
  ۸از درس 

 ۷و  ۶های  درس ۵درس  ۱۱تا انتهای درس 
  تا ابتدای ۳درس 

Listening and Speaking 

  و  ۲فصل  ۴درس 
   ۳فصل  ۱درس 

 تا ابتدای ذوزنقه

  ۴فصل 
 ۵فصل  ۲و  ۱های  و درس 

کار و انرژی «از ابتدای  ۳فصل 
تا ابتدای  ۴و فصل » انسیلپت

 »های ماده تغییر حالت«

اکسیژن، «از ابتدای  ۲فصل 
  »پذیر در هواکره گازی واکنش

 تا انتهای فصل

  ۷آزمون 

۲۲/۱۲/۹۹ 
  ۱۰از درس 

 ۶و  ۵های  درس ۱۳تا انتهای درس 
  ۹تا درس  ۷از درس 

 ۳درس  )۱۱۲(تا انتهای صفحۀ 
  تا ابتدای ۳فصل 

 ای و مساحت  نقاط شبکه
  ۵صل ف

 ۶فصل  ۱و درس  
  تا ابتدای  ۴فصل 

 »قوانین گازها«

چه بر سر «از ابتدای  ۲فصل 
تا  ۳و فصل  »آوریم؟ هواکره می

 »غلظت مولی (موالر)«ابتدای 

  ۸آزمون 

۲۰/۱/۱۴۰۰ 
  ۱۲از درس 

 ۱۴تا انتهای درس 
  ۷و متن درس  ۶درس 

 ۷۶تا انتهای صفحۀ 
 ۹و  ۸های  درس

  ۴و  ۳های  درس
 Readingتا ابتدای 

 ۳فصل 
  ۵فصل  ۳درس 

 ۶فصل  ۲و  ۱های  و درس

  از ابتدای  ۴فصل 
  » های ماده تغییر حالت«

 تا انتهای فصل

  تا ابتدای ۳فصل 
ها به یک اندازه در  آیا نمک«

 »شوند؟ آب حل می

  ۹آزمون 

۳/۲/۱۴۰۰ 
   ۱۴از درس 

 ۱۶تا انتهای درس 
 ۷درس 

   ۱۱۳از ابتدای صفحۀ 
  ۱۳۸تا انتهای صفحۀ 

 )۱۱تا نیمۀ درس  ۹درس  (نیمۀ

  تا ابتدای  ۴درس 
Listening and Speaking 

  و  ۲درس  ۳فصل 
   ۱درس  ۴فصل 

 تا ابتدای تعامد
 ۶فصل 

قوانین «از ابتدای  ۴فصل 
تا ابتدای  ۵و فصل » گازها

 »دما فرایند هم«

محلول و «از ابتدای  ۳فصل 
تا ابتدای  »ها شونده مقدار حل

پیوندهای هیدروژنی در «
 »آب های فیزیکی گوناگون لتحا

  ۱۰آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰ 
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  ٢ 

  )۹۹- ۰۰دو (سال تحصی  های ارزشیا پیرشفت تحصی گزینه بندی آزمون محدوده

یٔه  ویژۀ دانش ] تٔه های عمو و اختصا رش [درسدهم دورۀ دوم متوسطه  آموزان    علوم تجر

  م کتاب

ن قرآن  ،عر ۱فار   ریخ ن انگلی  ۱دین و زند  ۱ز  ۱شیمی  ۱فیزیک   ۱شنا  زیست  ۱ریا  ۱ز

  ۱آزمون 

۲۵/۷/۹۹ 
 ۱درس  ۱درس  ۱ستایش و درس 

   ۱درس 
 Readingتا ابتدای 

  ۲و  ۱های  درس
 ۱فصل 

   ۳تا گفتار  ۱فصل 
 ورود مواد به یاخته و«ابتدای 

 »خروج از آن

گیری و  اندازه«تا ابتدای  ۱فصل 
 »گیری های اندازه دقت وسیله

  تا ابتدای  ۱فصل 
 »جرم اتمی عنصرها«

  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹ 
  ستایش 

 ۴تا انتهای درس  ۱و درس 
 ۲ و ۱ های درس ۲ و ۱ های درس

   ۱درس 
 Pronunciationتا ابتدای 

 ۱فصل  ۱گفتار  ۲و فصل  ۱فصل  ۱فصل 
  ابتدایتا  ۱فصل 

 »نشر نور و طیف نشری«

  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹ 
  ۲از ابتدای درس 
 ۵تا انتهای درس 

 ۳ و ۲ های درس ۳ و ۲ های درس
  ۲۲از ابتدای صفحۀ  ۱درس 

  تا ابتدای ۲و درس 
New Words and Expressions 

  ۱فصل  ۴و  ۳های  درس
 ۲و کل فصل 

ورود «از ابتدای  ۳گفتار  ۱فصل 
و » آن مواد به یاخته و خروج از

 ۲فصل 

گیری و  اندازه«از ابتدای  ۱فصل 
و » گیری های اندازه دقت وسیله

فشارسنج «تا ابتدای  ۲فصل 
 »هوا

  از ابتدای  ۱فصل 
تا ابتدای  »جرم اتمی عنصرها«

 »ساختار اتم و رفتار آن«

  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹ 
  ۵از درس 

 ۴ و ۳ های درس ۷تا انتهای درس 
   ۳  درس

 ۵تا انتهای درس 
  تا ابتدای ۲درس 

Listening and Speaking ۳و  ۲های  فصل 
  ۳و  ۲گفتارهای  ۲فصل 

 ۲و  ۱گفتارهای  ۳و فصل 
  تا ابتدای  ۲فصل 

 »معادلۀ پیوستگی«

نشر نور و طیف «از ابتدای  ۱فصل 
اکسیژن، «تا ابتدای  ۲و فصل  »نشری

 »پذیر در هواکره گازی واکنش

  ۵آزمون 

۲۶/۱۰/۹۹ 
   ۱از درس 

 ۹درس تا انتهای 
   ۱از درس 

 ۴تا انتهای درس 
   ۱از درس 

 ۲ و ۱ های درس ۶تا انتهای درس 
  ۱از فصل 

 ۴تا انتهای فصل 
   ۱از فصل 
 ۴فصل  ۲تا انتهای گفتار 

کار «تا ابتدای  ۳تا  ۱های  فصل
 »و انرژی جنبشی

  تا ابتدای  ۲و فصل  ۱فصل 
 »آوریم؟ چه بر سر هواکره می«

  ۶آزمون 

۱/۱۲/۹۹ 
  ۸از درس 

 ۷ و ۶ های درس ۵درس  ۱۱تا انتهای درس 
  تا ابتدای ۳درس 

Listening and Speaking 
  ۴فصل 

 ۴و فصل  ۳گفتار  ۳فصل  ۵فصل  ۲و  ۱های  و درس 
معادلۀ «از ابتدای  ۲فصل 

   ۳و فصل » پیوستگی
 »توان«تا ابتدای 

اکسیژن، «از ابتدای  ۲فصل 
  »پذیر در هواکره گازی واکنش

 تا انتهای فصل

  ۷ون آزم

۲۲/۱۲/۹۹ 
  ۱۰از درس 

 ۱۳تا انتهای درس 
 ۶ و ۵ های درس

  ۹تا درس  ۷از درس 
 )۱۱۲(تا انتهای صفحۀ 

 ۳درس 
  ۵فصل 

 ۶فصل  ۱و درس  
   ۴و  ۳گفتارهای  ۴فصل 

 ۵و فصل 

  از ابتدای  ۳فصل 
  » کار و انرژی جنبشی«

 تا انتهای فصل

چه بر سر «از ابتدای  ۲فصل 
ا ت ۳و فصل  »آوریم؟ هواکره می

 »غلظت مولی (موالر)«ابتدای 

  ۸آزمون 

۲۰/۱/۱۴۰۰ 
  ۱۲از درس 

 ۱۴تا انتهای درس 
  ۷و متن درس  ۶درس 

 ۷۶تا انتهای صفحۀ 
  ۴ و ۳ های درس ۹ و ۸ های درس

 Readingتا ابتدای 
  ۵فصل  ۳درس 

 ۶فصل  ۲و  ۱های  و درس
  و  ۵فصل 

 ۲و  ۱گفتارهای  ۶فصل 
و » توان«از ابتدای  ۳فصل 

 »گرما«بتدای تا ا ۴فصل 

  تا ابتدای ۳فصل 
ها به یک اندازه در  آیا نمک«

 »شوند؟ آب حل می

  ۹آزمون 

۳/۲/۱۴۰۰ 
   ۱۴از درس 

 ۷درس  ۱۶تا انتهای درس 
   ۱۱۳از ابتدای صفحۀ 
  ۱۳۸تا انتهای صفحۀ 

 )۱۱تا نیمۀ درس  ۹(نیمۀ درس 

  تا ابتدای  ۴درس 
Listening and Speaking  ۶فصل 

  و ۶فصل 
 ۲و  ۱رهای گفتا ۷فصل 

  تا ابتدای  ۴فصل 
 »های ماده تغییر حالت«

محلول و «از ابتدای  ۳فصل 
تا ابتدای  »ها شونده مقدار حل

پیوندهای هیدروژنی در «
 »آب های فیزیکی گوناگون حالت

  ۱۰آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰ 
 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب
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  ٣ 

  )۹۹- ۰۰دو (سال تحصی  های ارزشیا پیرشفت تحصی گزینه بندی آزمون محدوده

یٔه  ویژۀ دانش   ]ادبیات و علوم انسا های عمو و اختصا رشتٔه  [درسدهم دورۀ دوم متوسطه  آموزان 

  م کتاب

ن قرآن  ،عر ۱فار   ریخ ن انگلی  ۱دین و زند  ۱ز  منطق ۱شنا  جامعه جغرافیای ایران ۱ریخ  ۱اد  علوم و فنون  اقتصاد  ۱ریا و آمار  ۱ز

  ۱آزمون 

۲۵/۷/۹۹ 
 ۱درس  ۱ستایش و درس 

  ۲ و ۱ های درس
  تا ابتدای موضوع

 »سرمایه و هدف«

   ۱درس 
 Readingتا ابتدای 

  تا ابتدای ۲و درس  ۱درس  ۱درس  ۱فصل 
 ۱درس  ۱درس  ۱درس  ۱درس  ۱درس  »نوع سوم: شرکت«

  ۲آزمون 

۱۶/۸/۹۹ 

  ستایش 
تا انتهای  ۱و درس 

 ۴درس 
   ۱درس  ۲ و ۱ های درس ۲و  ۱های  درس

 Pronunciationتا ابتدای 
   ۱فصل 

  ۱از درس  ۳تا انتهای درس  ۱از درس  ۲و  ۱های  درس
 ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس ۳تا انتهای درس 

  ۳آزمون 

۷/۹/۹۹ 
  ۲از ابتدای درس 

 ۵ای درس تا انته
 ۳و  ۲های  درس

از ابتدای موضوع  ۲درس 
  » سرمایه و هدف«

 ۴) تا انتهای درس ۲۱(صفحۀ 

  ۲۲از ابتدای صفحۀ  ۱درس 
  تا ابتدای ۲و درس 

New Words and 
Expressions 

  ۱فصل 
  ۲از درس  ۴تا انتهای درس  ۲از درس  ۳و  ۲های  درس

 ۴تا انتهای درس 
  ۲از درس 

 ۳و  ۲های  درس ۳و  ۲های  درس ۳و  ۲ی ها درس ۴تا انتهای درس 

  ۴آزمون 

۲۸/۹/۹۹ 
  ۵از درس 

 ۷تا انتهای درس 
  ۳از درس  ۴و  ۳های  درس

 ۵تا انتهای درس 
  تا ابتدای ۲درس 

Listening and Speaking 

  ۳درس   ۱فصل 
   ۲و فصل 

 ۲و  ۱های  درس

   ۶تا درس  ۴از درس 
  ابزارها و منابع «ابتدای 

 »تأمین مالی دولت
  ۳از درس  ۵و  ۴های  درس

  ۳از درس  ۴و  ۳های  درس ۶تا انتهای درس 
 ۴و  ۳های  درس ۵تا انتهای درس 

  ۵آزمون 

۲۶/۱۰/۹۹ 
   ۱از درس 

 ۹تا انتهای درس 
  ۱از درس 

 ۴تا انتهای درس 
  ۱از درس 

  ۲و  ۱های  فصل ۲ و ۱ های درس ۷تا انتهای درس 
  ۱رس از د ۷تا انتهای درس  ۱از درس  ۴تا ابتدای درس 

 ۶تا انتهای درس 
  ۱از درس 

 ۸تا انتهای درس 
  ۱از درس 

 ۶تا انتهای درس 
  ۱از درس 

 ۷تا انتهای درس 
  ۱از درس 

 ۶تا انتهای درس 

  ۶آزمون 

۱/۱۲/۹۹ 
  ۸از درس 

 ۱۱تا انتهای درس 
  ۶از درس  ۵درس 

 ۸تا انتهای درس 
  تا ابتدای ۳درس 

Listening and Speaking 
  ۲فصل 

 ۴و  ۳های  درس
  ۹تا درس  ۶درس  از

 »تورم«ابتدای 
  ۶از درس 

 ۸تا انتهای درس 
  ۷از درس 

 ۱۰تا انتهای درس 
  ۵از درس 

 ۷تا انتهای درس 
   ۶از درس 

 ۸تا انتهای درس 
  ۵از درس 

 ۷تا انتهای درس 

  ۷آزمون 

۲۲/۱۲/۹۹ 
  ۱۰از درس 

 ۱۳تا انتهای درس 
   ۸از درس  ۶و  ۵های  درس

  ۴رس د ۲فصل  ۳درس  ۱۰تا انتهای درس 
  ۷از درس  ۱۰تا انتهای درس  ۸از درس  ۱درس  ۳و فصل 

 ۹تا انتهای درس 
  ۹از درس 

  ۸از درس  ۸و  ۷های  درس ۱۱تا انتهای درس 
 ۸و  ۷های  درس ۱۰تا انتهای درس 

  ۸آزمون 

۲۰/۱/۱۴۰۰ 
  ۱۲از درس 

 ۱۴تا انتهای درس 

و متن  ۶درس 
تا انتهای  ۷درس 

  ۷۴صفحۀ 

   ۹از درس 
  ۱۱ تا انتهای درس

  ۴ و ۳ های درس
 Readingتا ابتدای 

   ۳فصل 
  های درس ۱۰و  ۹های  درس ۱۱تا انتهای درس  ۹از درس  ۲و  ۱های  درس

 ۱۲و  ۱۱

   ۹و درس  ۸درس 
   ۸۲تا ابتدای صفحۀ 

 (شکل سکونتگاه)

  ۹از درس 
 ۱۱تا انتهای درس 

   ۹و درس  ۸درس 
قضیۀ «تا ابتدای 

شرطی منفصل و 
 »اقسام آن

  ۹آزمون 

۳/۲/۱۴۰۰ 
   ۱۴از درس 

 ۱۶تا انتهای درس 
   ۱۱از درس  ۷درس 

 ۱۳تا انتهای درس 
  تا ابتدای  ۴درس 

Listening and Speaking 
  ۳فصل 

 ۳و  ۲های  درس
  ۱۳تا درس  ۱۱از درس 

  ۱۲از درس  ۱۱و  ۱۰های  درس »های فروش روش«ابتدای 
 ۱۴تا انتهای درس 

تا  ۱۰و درس  ۹درس 
  ۹۲صفحۀ 

(تا ابتدای بخش 
 عت و معدن)صن

  ۱۱از درس 
 ۹درس  ۱۳تا انتهای درس 

  ۱۰آزمون 

۲۴/۲/۱۴۰۰ 
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