
   )98 -  99دو (سال تحصیلی  هاي آزمایشی گزینه بندي آزمون محدوده
  ]]آزمایشی علوم ریاضی و تجربیآزمایشی علوم ریاضی و تجربی  هايهاي  هاي عمومی گروههاي عمومی گروه  درسدرس[[  ))پایۀ دوازدهمپایۀ دوازدهم((  9999سال سال داوطلبان آزمون سراسري داوطلبان آزمون سراسري   ةةویژویژ

 زبان انگلیسی فرهنگ و معارف اسالمی زبان عربی ادبیات فارسی موضوع
 دهم و یازدهم دوازدهم دهم و یازدهم دوازدهم دهم و یازدهم  دوازدهم  دهمدهم و یاز  دوازدهم پایۀ تحصیلی
  نام کتاب

 تاریخ
  2انگلیسی  زبان  1انگلیسی  زبان  3 زبان انگلیسی  2دین و زندگی   1دین و زندگی   3 دین و زندگی  2عربی، زبان قرآن   1عربی، زبان قرآن  3عربی، زبان قرآن  2فارسی  1فارسی  3 فارسی

  1آزمون 
19/7/98 

ستایش ۱ستایش و درس    از ابتدای 
   ۱درس  - ۵درس انتھای تا 

   ۱از درس   ۱درس تا انتھای  ��۱ش  -  ۲و  ۱ھای  درس 4 �حۀص تا انتھای 
   ۱درس  -  ۳تا انتھای درس 

  ۲۶ صتا انتھای 
  +  ۱درس 

 -  کتاب �ر ۱درس 
  2آزمون 

10/8/98  
ستایش   از ابتدای 

 ۳تا انتھای درس 
  ۶از درس 

   4از درس   ۲  درستا انتھای  ��۱ش  -  4و  ۳ھای  درس ۱درس  - ۹انتھای درس تا 
   ۱درس  -  ۶تا انتھای درس 

  ۳۳ صتا انتھای 
  + ۲درس 

 -  کتاب �ر ۲درس  
  3آزمون 

1/9/98  
   ۲از درس 

 ۵تا انتھای درس 
   ۱۰از درس 

   ۲و درس  ۱درس  - ۱4تا انتھای درس 
  ۱ش ��  -  ۶و  ۵ھای  درس ۲۱ صتا انتھای 

  ۳و  ۲ھای  درس
   ۷از درس 

 -  ۹تا انتھای درس 
  و ۲۴ صاز  ۱درس 

+  48 صتا انتھای  ۲درس 
  کتاب �ر ۱درس 

  + ۳درس 
 -  کتاب �ر ۳درس  

  4آزمون 
22/9/98  

   4از درس 
 ۷تا انتھای درس 

   ۱۵از درس 
  ��۱ش  -  ۸و  ۷ھای  درس ۲درس  - ۱۸تا انتھای درس 

  4و  ۳ھای  درس
   ۱۰از درس 

  و ۳4 صاز  ۱درس  -  ۱۲نتھای درس تا ا
  ۵۶ صتا انتھای  ۲درس 

  +  4درس 
 -  کتاب �ر 4درس 

  5آزمون 
27/10/98  

ستایش    از ابتدای 
   ��۱ش کل  - - ۲و  ۱ھای  درس - - ۹تا انتھای درس 

 - -  )۷۷تا انتھای ص  ۲(از ص 
تا انتھای  ۲و درس  ۱درس 
 ۲و درس  ۱+ درس  ۶۰ ص

  ۳۷ صکتاب �ر تا انتھای 
- - 

  6آزمون 
11/11/98  

  ۸از درس 
ستایش - ۱۱تا انتھای درس    از ابتدای 

 ۵تا انتھای درس 
  ۳و درس  ۲درس 

  ۲و  ۱ھای  درس - ۳۷ صتا انتھای 
و  ۶و  ۵ ھای درس ��۱ش 

�رت  ابتدایتا  ��۲ش 
  )۸۶ص ھای شیطان ( لهحی

   ۱درس و  ۲ص�حۀ  -
  +  ۱ درس -  کتاب �ر ۲+ درس  ۲درس   ۳تا انتھای درس 

  کتاب �ر ۱درس 

  7آزمون 
2/12/98  

  ۱۰از درس 
   ۶از درس  - ۱۳ درس تا انتھای

  ��۲ش   4و  ۳ھای  درس - ۳درس  ۹تا انتھای درس 
   4از درس  -  ۷درس تا انتھای 

  ۷تا انتھای درس 
  و ۶۱ صاز  ۲درس 

  +  ۲درس  -  ۷۹ صتا انتھای  ۳درس 
  کتاب �ر ۲درس 

  8آزمون 
23/12/98  

   ۱۲از درس 
   ۱۰از درس  - ۱4تا انتھای درس 

 ۱4تا انتھای درس 
  4و درس  ۳درس 

  ��۲ش   ۶و  ۵ھای  درس -  52 صتا انتھای  
  + ۳درس  -  ۸۸ صتا انتھای  ۳درس   ۹و  ۸ھای  درس -  ۸و  ۷ھای  درس

  کتاب �ر ۳درس  
  9آزمون 

-  کل کتاب  کل کتاب - کل کتاب  کل کتاب -  22/1/99   + کل کتاب �ر کل کتاب  + کل کتاب �ر بکل کتا - کل کتاب  کل کتاب 

  10آزمون 
5/2/99  

ستایش    از ابتدای 
   ۱کل ��ش  -  کل کتاب  ۲و  ۱ھای  درس -  کل کتاب  ۹تا انتھای درس 

 -  کل کتاب  )۷۷تا انتھای ص  ۲(از ص 
تا انتھای  ۲و درس  ۱درس 
 ۲و درس  ۱+ درس  ۶۰ ص

  ۳۷ صکتاب �ر تا انتھای 
 -  + کل کتاب �ر کل کتاب

  11آزمون 
19/2/99  

   ۱۰از درس 
   ۲کل ��ش   کل کتاب -  4و  ۳ھای  درس  کل کتاب -  ۱۸تا انتھای درس 

  و ۶۱ صاز  ۲درس   کل کتاب -  )۱۳۹تا انتھای ص  ۷۸(از ص 
  تا انتھا + کتاب �ر ۳درس 

  تا انتھا ۳۸ صاز  
  + کل کتاب �ر کل کتاب -

  12آزمون 
26/2/99  

 - -  + کل کتاب �ر کل کتاب - -  ل کتابک - -  کل کتاب - -  کل کتاب
  13آزمون 

23/3/99  

  14آزمون   ۹۹جامع مطابق ��دودۀ آزمون سراسری سال 
30/3/99  

  15آزمون 
6/4/99  



   )98 -  99دو (سال تحصیلی  هاي آزمایشی گزینه بندي آزمون محدوده
  آزمایشی علوم ریاضی]آزمایشی علوم ریاضی]  اصی گروهاصی گروهاختصاختصهاي هاي   [درس[درس  ))پایۀ دوازدهمپایۀ دوازدهم((  9999سال سال داوطلبان آزمون سراسري داوطلبان آزمون سراسري   ویژةویژة

  شیمی  فیزیک  ریاضیات  موضوع
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  پایۀ تحصیلی
  نام کتاب

ریاضیات   2حسابان   تاریخ
  2شیمی   1یمی ش  3 شیمی  2فیزیک   1فیزیک   3 فیزیک  1 حسابان  آمار و احتمال  2هندسه   1هندسه   1ریاضی   3هندسه   گسسته

  1آزمون 
19/7/98 

  تا ابتدای ۱فصل  ۲فصل  - - ۱فصل  ۵فصل    ۱درس  ۱فصل  ۱درس  ۱فصل   ۱درس  ۱فصل
تا ابتدای اسیدھا و بازھا  ۱فصل  -  ۳و  ۱ھای  فصل  سقوط آزاد

  )۱۳(ص 
تا ابتدای ساختار امت و  ۱فصل 

 -  )۳4(ص  رفتار آن
  2آزمون 

10/8/98  
 ۱فصل 

  و ۱درس  ۱فصل 
  تا ابتدای ۲درس 

 )14(ص  ��سمي ۀقضی 

و درس  ۱درس  ۱فصل 
تا ابتدای دترمینان و  ۲

 )�۲۷ربردھا (ص 
تا  ۲از درس  ۱فصل  - - ۲فصل  4فصل 

، مقیا� برای pHتا ابتدای  ۱فصل  -  ۴فصل   ۱فصل  ۴انتھای درس 
  )۲۴تعیني میزان اسیدی �دن (ص 

 آن رفتار و امت ساختار ابتدای از ۱ فصل
 خواص ابتدای تا ۲ فصل  و )۳4 (ص

 -  )۶۵ (ص نافلزی و فلزی اکسیدھای
  3آزمون 

1/9/98  
  و ۲درس  ۱فصل 

 ۱درس  ۲فصل  
و درس  ۲درس  ۱فصل 
 ۀتا ابتدای معادل ۳

 )24(ص  مهنھشىت
   ۱از درس  4فصل  - - ۳فصل  ۲فصل  ۲درس  ۱فصل 

 ۳تا انتھای درس 
از ابتدای  ۱فصل 

   ۲سقوط آزاد و فصل 
  ت�انهتا ابتدای 

از ابتدای اسیدھا و بازھا  ۱فصل  -  ۵فصل 
  ) تا انتھا۱۳(ص 

از ابتدای خواص  ۲فصل 
  و نافلزیاکسیدھای فلزی 

تا ابتدای ��لول  ۳و فصل ) ۶۵(ص 
  )۱۰۰(ص  ھا شون� و مقدار حل

- 
  4آزمون 

22/9/98  
از ابتدای قضیۀ  ۲درس  ۱فصل  ۲فصل 

 ۳) و درس 14(ص  ��سمي
ای از ابتد ۲درس  ۱فصل 

  و دترمینان و �ربردھا 
 ۱درس  ۲فصل 

 -  ۲فصل   ۲فصل  4درس  ۴فصل  - - 4فصل  ۳فصل 
، مقیا� برای تعیني pHاز ابتدای  ۱فصل 

تا  ۲)  و فصل ۲۴میزان اسیدی �دن (ص 
ھای شیمیایی و سفر  ابتدای واکنش

  )44ھا (ص  شدۀ ال�رتون ھدایت
و  ۳فصل  از ابتدای ��لول 
 -  تا انتھا )۱۰۰(ص ھا  شون� حل

  5آزمون 
27/10/98  

  و  ۱فصل کل  ۳و ۲و ۱ھای  فصل
 ۱درس  ۲فصل 

  و  ۱فصل کل 
   ۳و فصل  ۲و  ۱ھای  فصل - - - - - ۲و  ۱ھای  درس ۲فصل 

 - -  ۲و  ۱ھای  فصل - -  ابتدای موج و ا�اع آنتا 
  6آزمون 

11/11/98  
   4و فصل  ۳فصل 
 )۹۰مشتق(ص  تا ابتدای تابع

تا  ۲رس و د ۱درس  ۲فصل 
 )4۷ابتدای معرىف یك مناد(ص 

  و ۲درس  ۲فصل 
 تا ابتدای سھمی ۳درس 

 )۵۰(ص 
  ۱فصل  -  ۳فصل  ۵فصل  ۳فصل  ۱فصل  - -

 سفر و شیمیایی ھای واکنش ابتدای از ۲ فصل
 ۳ فصل و )44 (ص ھا ال�رتون شدۀ ھدایت
تا ابتدای ��ت،  ۱فصل  -  )۷۷ (ص �ىن جامد در ھا �ن چینش ابتدای تا

 ای هیھد
  ان�یز شگفت

  )۲۸(ص 

  7آزمون 
2/12/98  

  ۲درس  ۲فصل  ۴فصل 
   ۳درس   ۲فصل 

   تا ابتدای انتقال ��ورھا
 )۵۳(ص 

 ۵و  ۱ھای  درس ۱فصل  ۱فصل  ۲فصل  - ۱فصل 
از ابتدای موج و  ۳فصل 

تا ابتدای  4ا�اع آن و فصل 
 -  ۳فصل   ۲فصل  -  تداخل امواج

از ابتدای ��ت،  ۱فصل 
ان�یز  شگفت ای هھدی

 تا انتھای فصل) ۲۸(ص 
تا ابتدای غذای  ۲و فصل 

  )۷۵سامل (ص 
  8آزمون 

23/12/98  
 ۲ھای  درس 4فصل 
  ۱درس  ۵و فصل  ۳و

از ابتدای  ۲درس  ۲فصل 
) و 4۷معرىف یك مناد(ص 

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

از  ۳درس  ۲فصل 
) ۵۰(ص ابتدای سھمی 

  تا انتھای فصل
۷و  ۶ھای   لفص ۲فصل   ۳فصل  -  ۳فصل   تا  ۵و فصل  4فصل  

   ۳فصل  -  ابتدای طیف خطی
 �ىن جامد در ھا �ن چینش ابتدای از ۳ فصل

 ارزش ابتدای تا 4 فصل و )۷۷ (ص
از ابتدای  ۲فصل  -  )۱۰۸ (ص شیمیایی ھای فناوری

) ۷۵غذای سامل (ص 
  تا انتھای فصل

  9آزمون 
- کل کتاب کل کتاب تابکل ک کل کتاب کل کتاب - - -  22/1/99  کل کتاب کل کتاب  - کل کتاب کل کتاب 

  10آزمون 
5/2/99  

  و  ۱فصل کل  ۳و ۲و ۱ھای  فصل
 ۱درس  ۲فصل 

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

 -  کل کتاب  ۲و  ۱ھای  فصل -  کل کتاب ابتدای موج و ا�اع آنتا 
  11آزمون 

19/2/99  
  و ۲درس  ۲فصل   ۵و 4ھای  فصل

  ۳فصل 
  ۳ درس ۲فصل 

از ابتدای موج و  ۳فصل   کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب - -  ۳و فصل 
  کل کتاب -  4و  ۳ھای  فصل  کل کتاب -  ا�اع آن تا انتھای کتاب

  12آزمون 
26/2/99  

 - -  کل کتاب - -  کل کتاب - - - - -  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب
  13آزمون 

  14آزمون  ۹۹آزمون سراسری سال  ۀجامع مطابق ��دود  23/3/99
30/3/99  

  15آزمون 
6/4/99  



   )98 -  99دو (سال تحصیلی  هاي آزمایشی گزینه بندي آزمون محدوده
  هاي اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی]هاي اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی]  [درس[درس  ))پایۀ دوازدهمپایۀ دوازدهم((  9999سال سال داوطلبان آزمون سراسري داوطلبان آزمون سراسري   ویژةویژة

  شناسی زیست  زیکفی  ریاضیات  موضوع
زمین 
  شناسی

  شیمی
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  پایۀ تحصیلی
  نام کتاب

  2شیمی   1شیمی   3 شیمی  2شناسی  زیست  1شناسی  زیست  3 شناسی زیست  2فیزیک   1 فیزیک  3 فیزیک  2ریاضی   1ریاضی   3ریاضی   تاریخ

  1زمون آ
19/7/98 

 ۲و درس  ۱درس  ۱فصل 
تا ابتدای تبدیل منودار 

  )�۱۵ابع (ص 
  تا ابتدای ۱فصل   ۳و  ۲ھای  درس ۱فصل   ۵و  4ھای  فصل

 حرکت با شتاب ثابت 
تا ابتدای  ۳و فصل  ۱فصل 

   ۱فصل  - ھا فشار در شاره
زھا تا ابتدای اسیدھا و با ۱فصل   ۱فصل  - ۲و  ۱ھای  فصل  ۳تا ابتدای گفتار 

  )۱۳(ص 
تا ابتدای ساختار امت و رفتار  ۱فصل 

 -  )۳۴(ص  آن
  2آزمون 

10/8/98  
 ۱فصل   ۳فصل   ۱فصل   ۱فصل 

فشار از ابتدای  ۳فصل 
 تا ۴ھا و فصل  در شاره

 ابتدای گرما 
  و ۱فصل کل  -

، مقیا� برای pHتا ابتدای  ۱فصل   ۲و  ۱ھای  فصل ۲و  ۱ھای  فصل -  ۱گفتار   ۲فصل  
  )۲۴ن اسیدی �دن (ص تعیني میزا

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

  )۶۵(ص  اکسیدھای فلزی و نافلزی
- 

  3آزمون 
1/9/98  

از ابتدای  ۲درس  ۱فصل 
و ) ۱۵(ص  تبدیل منودار �ابع

  ۱درس  ۲و فصل  ۳درس 
 4فصل   ۲فصل 

از ابتدای حرکت  ۱فصل 
   ۲صل با شتاب ثابت و ف

 تا ابتدای ت�انه
  از ابتدای گرما 4فصل 

  + ۳گفتار  ۱فصل  - تا انتھای فصل
از ابتدای اسیدھا و بازھا  ۱فصل   ۳و  ۲ھای  فصل - ۴و  ۳ھای  فصل  ۱گفتار  ۳و فصل  ۲فصل 

  ) تا انتھا۱۳(ص 
از ابتدای خواص اکسیدھای فلزی  ۲فصل 

تا ابتدای  ۳و فصل ) ۶۵و نافلزی (ص 
 -  )۱۰۰(ص  ھا شون� حل ��لول و مقدار

  4آزمون 
22/9/98  

  و ۲فصل کل 
+  ۲از ابتدای گفتار  ۲فصل  - 2فصل  ۲فصل  ۶فصل   ۳فصل   ۱درس  ۳فصل 

 تا انتھای 4فصل و  ۳فصل 
   ۳از فصل  -  ۲گفتار 

  4و  ۳ھای  فصل  ۵تا انتھای فصل 
، مقیا� برای pHاز ابتدای  ۱فصل 

)  و ۲۴تعیني میزان اسیدی �دن (ص 
ھای شیمیایی و  تا ابتدای واکنش ۲ل فص

  )44ھا (ص  شدۀ ال�رتون سفر ھدایت
و  ۳فصل  از ابتدای ��لول 
 -  تا انتھا) ۱۰۰(ص ھا  شون� حل

  5آزمون 
27/10/98  

   ۳، ۲، ۱ھای  فصل
   ۳فصل  و ۲و  ۱ھای  فصل - -  ۱درس  4و فصل 

  ۱ز فصل ا - -  4 انتھای فصل تا ۱فصل از  - - ابتدای موج و ا�اع آنتا 
 - -  ۲و  ۱ھای  فصل 4تا انتھای فصل 

  6آزمون 
11/11/98  

 ۱درس  4فصل و  ۲درس  ۳فصل 
 ۀتا ابتدای قاعد ۲و درس 

  )۸۷ز��ريی (ص 
   ۳فصل  ۱درس  ۷فصل  ۱درس  ۷و فصل  ۶فصل 

۱فصل  - تا ابتدای بازتاب موج   و  ۳گفتار  4فصل  
 ۵ فصل ۷و  ۶ھای  فصل ۵فصل   ۲گفتار  انتھایتا  ۵فصل 

 سفر و شیمیایی ھای واکنش ابتدای از ۲ فصل
 ۳ فصل و )44 (ص ھا ال�رتون شدۀ ھدایت
تا ابتدای ��ت،  ۱فصل  -  )۷۷ (ص �ىن جامد در ھا �ن چینش ابتدای تا

  ان�یز شگفت ای ھدیه
  )۲۸(ص 

  7آزمون 
2/12/98  

از ابتدای موج و  ۳فصل   ۵فصل  -  4فصل 
  و  ۵فصل  کل ۲فصل  - ا�اع آن تا انتھای فصل

 -  ۳فصل  ۶و  ۵ھای  فصل - ۷و  ۶ھای  فصل  ۲گفتار  انتھایتا  ۶فصل 
از ابتدای ��ت،  ۱فصل 
ان�یز  شگفت ای ھدیه

) تا انتھای فصل و ۲۸(ص 
تا ابتدای غذای  ۲فصل 

  )۷۵سامل (ص 
  8آزمون 

23/12/98  
از ابتدای  ۲درس  4فصل 
و  )۸۷ز��ريی (ص  ۀقاعد

  ۱درس  ۵و فصل  ۳درس 
  ۲و فصل  ۱درس  ۱فصل  -

از ابتدای بازتاب  ۳فصل 
تا ابتدای  4موج و فصل 

رادرفورد  �ر-مدل امت 
تا ابتدای القای  ۳فصل  -

  ال�رتومغناطیىس
 )۸۵(ص 

  + ۳گفتار  ۵فصل 
 ۷و  ۶ھای  فصل ۹و  ۸ھای  فصل -  ۷و فصل  ۶فصل 

 جامد در ھا �ن چینش ابتدای از ۳ فصل
 ارزش یابتدا تا 4 فصل و )۷۷ (ص �ىن

غذای  ۲فصل  -  )۱۰۸ (ص شیمیایی ھای فناوری از ابتدای 
) تا انتھای ۷۵سامل (ص 

  فصل
  9آزمون 

 کل کتاب کل کتاب  - کل کتاب کل کتاب کل کتاب - کل کتاب کل کتاب - کل کتاب کل کتاب -  22/1/99

  10آزمون 
5/2/99  

   ۳، ۲، ۱ھای  فصل
   ۳ل فص و ۲و  ۱ھای  فصل -  کل کتاب  ۱درس  4و فصل 

   ۱از فصل  -  کل کتاب  4 انتھای فصل تا ۱فصل از  -  کل کتاب ابتدای موج و ا�اع آنتا 
 -  کل کتاب  ۲و  ۱ھای  فصل 4تا انتھای فصل 

  11آزمون 
19/2/99  

   ۲درس از  4فصل 
از ابتدای موج و  ۳فصل   کل کتاب -  تا انتھای کتاب

کتاب    ۵فصل از   کل کتاب - ا�اع آن تا انتھای 
  ۵از فصل   کل کتاب -  ۸ ھای فصلانت تا

  کل کتاب -  4و  ۳ھای  فصل  ۷تا انتھای فصل 
  12آزمون 

26/2/99  
 - -  کل کتاب  کل کتاب -  -  کل کتاب - -  کل کتاب - -  کل کتاب

  13آزمون 
  14آزمون  ۹۹آزمون سراسری سال  ۀجامع مطابق ��دود  23/3/99
30/3/99  

  15آزمون 
6/4/99  



    )98 -  99دو (سال تحصیلی  هاي آزمایشی گزینه بندي آزمون محدوده
  هاي عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی]هاي عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی]  [درس[درس  ))پایۀ دوازدهمپایۀ دوازدهم((  9999سال سال داوطلبان آزمون سراسري داوطلبان آزمون سراسري   ویژةویژة

  جغرافیا  تاریخ  زبان انگلیسی  فرهنگ و معارف اسالمی  زبان عربی  ادبیات فارسی موضوع
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  وازدهمد  دهم و یازدهم  دوازدهم پایۀ تحصیلی
  نام کتاب

 تاریخ
 2فارسی  1فارسی  3 فارسی

عربی، زبان 
 3قرآن 

عربی، زبان 
  1قرآن 

عربی، زبان 
  2قرآن 

دین و 
  3 زندگی

  دین و
  1زندگی 

دین و 
  2زندگی 

زبان 
  3 انگلیسی

بان ز
  1انگلیسی 

زبان 
جغرافیاي   3 جغرافیا  2تاریخ   1تاریخ   3 تاریخ  2 انگلیسی

  2جغرافیا   ایران

  1آزمون 
19/7/98 

ستایش ۱ستایش و درس    از ابتدای 
   ۱درس  - ۵تا انتھای درس 

  ۸تا انتھای ص 
  ھای درس
   ��۱ش  -  ۲و  ۱

  ۱درس تا انتھای 
   ۱از درس 

   ۱درس  -  4تا انتھای درس 
  ۲۶ صی تا انتھا

  +  ۱درس 
   ۱از درس   ۱درس  -  کتاب �ر ۱درس 

 -  ۲و  ۱ھای  درس ۱درس  -  4تا انتھای درس 
  2آزمون 

10/8/98  
ستایش   از ابتدای 

 ۳تا انتھای درس 
  ۶از درس 

   ۱از درس  ۱درس  - ۹تا انتھای درس 
   ��۱ش  -  4تا انتھای درس 

  ۲  درستا انتھای 
   ۵از درس 

   ۱درس  -  ۷تا انتھای درس 
  ۳۳ صتا انتھای 

  + ۲درس 
   ۵از درس   ۲و  ۱ھای  درس -  کتاب �ر ۲درس  

 -  ۸تا انتھای درس 
 ۲درس و  ۱درس 

تا ابتدای مدیریت 
  )۳۲روستاھا (ص 

   ۳از درس 
 -  ۵تا انتھای درس 

  3آزمون 
1/9/98  

   ۲از درس 
 ۵تا انتھای درس 

   ۱۰از درس 
 ۲درس  و ۱ درس - ۱4تا انتھای درس 

 ۲۲ تا انتھای ص
   ۳از درس 

   ۲درس از  ��۱ش  -  ۶تا انتھای درس 
  4تا انتھای درس 

   ۸از درس 
 -  ۱۱تا انتھای درس 

 و ۲۴از ص  ۱درس 
تا انتھای ص  ۲درس 
درس  48 کتاب  ۱+ 

  �ر

  + ۳درس 
   ۲از درس  -  کتاب �ر ۳درس  

  4تا انتھای درس 
   ۹از درس 

۲درس  -  ۱۲تا انتھای درس   -  ۷و  ۶ھای  درس 
  4 آزمون

22/9/98  
   4از درس 

 ۷تا انتھای درس 
   ۱۵از درس 

   ۵از درس  ۲درس  - ۱۸تا انتھای درس 
   ۳درس از  ��۱ش  -  ۸تا انتھای درس 

  ۵تا انتھای درس 
   ۱۲از درس 

 - ۱4تا انتھای درس 
 ۳4 صاز  ۱درس 
تا  ۲درس  و

  ۵۶ صانتھای 
  +  4درس 

   ۳از درس  -  کتاب �ر 4درس 
  ۵تا انتھای درس 

   ۱۳رس از د
 -  ۱۶تا انتھای درس 

 مدیریت ابتدای از ۲ درس
 درس و )۳۲ (ص روستاھا
 آىب و��ل محل  ابتدای تا ۳

  )۵۲ (ص

   ۸از درس 
 -  ۱۰تا انتھای درس 

  5آزمون 
27/10/98  

ستایش    از ابتدای 
  ھای درس - - ۹تا انتھای درس 

 - - ۲و  ۱
 ۲ص  از( ۱کل ��ش 

   )۸۱تا انتھای ص 
  ۲و ��ش 

درس تا انتھا    ۷ی 
- - 

درس  ۱درس  تا  ۲و 
+ درس  ۶۰انتھای ص 

درس  ۱ کتاب �ر  ۲و 
  ۳۷تا انتھای ص 

   ۱از درس  - -
   ۱از درس  - -  ۶تا انتھای درس 

 - -  ۳تا انتھای درس 
  6آزمون 

11/11/98  
  ۸از درس 

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

   ۳درس 
  ھای درس - ۳۸تا انتھای ص 

 ۲و  ۱
و  ۶درس  ��۱ش 

تا انتھای  ��۲ش 
   ۱درس و  ۱ص�حۀ  -  ۸درس  

  4تا انتھای درس 
 ۲+ درس  ۲درس 

  +  ۱درس  -  کتاب �ر
   ۱از درس  -  ۷و  ۶ھای  درس  کتاب �ر ۱درس 

  ۵تا انتھای درس 
از ابتداي  3درس 
  ونقل آبی حمل

   ۱از درس  -  4) و درس 52(ص 
  3ا انتھای درس ت

  7آزمون 
2/12/98  

  ۱۰از درس 
   ۶از درس  - ۱۳ درس تا انتھای

 ۹تا انتھای درس 
 4و درس  ۳ درس

   ۱از درس  - ۵۲تا انتھای ص 
  4تا انتھای درس 

  ��۲ش 
   ۵از درس  -  ۹و  ۸ھای  درس

  ۹تا انتھای درس 
 ۶۱ صاز  ۲درس 
تا  ۳درس  و

  ۷۹ صانتھای 
  +  ۲درس  -

   ۶از درس  -  ۸و  ۷ھای  درس  کتاب �ر ۲درس 
  ۹ای درس تا انتھ

تا  ۵و درس  4درس 
لغزش  ابتدای زمني

  )۹۳(ص 
   ۴از درس  -

  ۶تا انتھای درس 

  8آزمون 
23/12/98  

   ۱۲از درس 
   ۱۰از درس  - ۱۴تا انتھای درس 

 ۱4تا انتھای درس 
  ھای درس
   ۳از درس  - 4و  ۳

  ۶تا انتھای درس 
  ��۲ش 
   ۱۰از درس  -  ۱۰و  ۹ھای  درس

  ۱۳تا انتھای درس 
انتھای تا  ۳درس 
  + ۳درس  -  ۸۸ ص

   ۱۰از درس  -  ۹و  ۸ھای  درس  کتاب �ر ۳درس  
   ۷از درس  -  ۵درس   ۱۴تا انتھای درس 

  ۱۰تا انتھای درس 
  9آزمون 

- کل کتاب  کل کتاب -  22/1/99 - کل کتاب  کل کتاب    + کل کتاب -  کل کتاب  کل کتاب 
  کل کتاب �ر

  + کل کتاب
-  کل کتاب �ر   کل کتاب  کتاب کل -  کل کتاب  کل کتاب 

  10آزمون 
5/2/99  

ستایش    از ابتدای 
  ھای درس -  کل کتاب  ۹تا انتھای درس 

تا  ۲ص  از( ۱کل ��ش  -  کل کتاب  ۲و  ۱
ص     )۸۱انتھای 

درس   ۲و ��ش  انتھای  درس  ۱درس  -  کل کتاب  ۷تا  تا انتھای  ۲و 
درس  ۶۰ص  درس  ۱+   ۲و 

  ۳۷کتاب �ر تا انتھای ص 
  + کل کتاب
   ۱از درس  -  رکل کتاب �

   ۱از درس  -  کل کتاب ۶تا انتھای درس 
 -  کل کتاب ۳تا انتھای درس 

  11آزمون 
19/2/99  

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

  ۸از درس  ��۲ش   کل کتاب -  ۵انتھای درس 
درس  و ۶۱از ص  ۲درس   کل کتاب -  ۱۳تا انتھای درس 

ص   تا انتھا + کتاب �ر ۳ از 
  + کل کتاب -  تا انتھا ۳۸

  ۷درس از   کل کتاب �ر
  4از درس   کل کتاب - ۱۲ انتھای درستا

  کل کتاب - ۶تا انتھای درس 
  12آزمون 

26/2/99  
+ کل  کل کتاب - -  کل کتاب - -  کل کتاب - -  کل کتاب

 - -  کل کتاب - -  کل کتاب - -  کتاب �ر
  13آزمون 

  14آزمون  ۹۹ری سال آزمون سراس ۀجامع مطابق ��دود  23/3/99
30/3/99  

  15آزمون 
6/4/99  



    )98 -  99دو (سال تحصیلی  هاي آزمایشی گزینه بندي آزمون محدوده
  هاي اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی]هاي اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی]  [درس[درس  ))پایۀ دوازدهمپایۀ دوازدهم((  9999سال سال داوطلبان آزمون سراسري داوطلبان آزمون سراسري   ویژةویژة

  

  منطق و فلسفه  اعیعلوم اجتم  ریاضیات  عربی اختصاصی  ادبیات اختصاصی  موضوع

  شناسی روان  اقتصاد
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  پایۀ تحصیلی
  نام کتاب

  تاریخ
علوم و فنون 

  3ادبی 
علوم و فنون 

  1ادبی 
علوم و فنون 

  2ادبی 
عربی، زبان 

 3قرآن 
 عربی، زبان

  1قرآن 
عربی، زبان 

  2قرآن 
ریاضی و 

  3آمار 
ریاضی و 

  1آمار 
ریاضی و 

  2آمار 
  منطق  فلسفه  2فلسفه   2شناسی  جامعه  1شناسی  جامعه  3شناسی  جامعه

  1آزمون 
19/7/98 

  ھای درس  ۱درس 
   ۱درس  -  ۱۵و  ۱4، ۱۱، ۱۰ 

  ۸تا انتھای ص 
  ھای درس
تا  ۱درس  ۱فصل  -  ۲و  ۱

   ۱درس از   ۱درس  -  ۱صل ف )۹ابتدای �کیب (ص 
تا ابتدای  ۲و  ۱درس  -  4تا انتھای درس 

   ��۱ش   ۲و  ۱ھای  درس ۲و  ۱ھای  درس  الوجود �دن اشیا ممکن
  ۱درس    ۲و  ۱ھای  فصل

  2آزمون 
10/8/98  

  ۲و  ۱ھای  درس
درس  تا انتھای  ۱از 

درس  4درس   ۱۵+ از 
درس    ۱از درس  ۱درس  -  ۱۷تا انتھای 

 ۲و درس  ۱درس  ۱فصل  -  4تا انتھای درس 
تا ابتدای اعمال بر روی 

 )۱۶پیشامدھا (ص 
  ھای درس -  ۲فصل 

  ۲و  ۱
   ۵درس از 

   ۱از درس  -  ۷تا انتھای درس 
  ۳تا انتھای درس 

   ۱از درس 
 ۴تا انتھای درس 

   ۱از درس 
  ۴تا انتھای درس 

از ابتدای  ��۱ش 
تا انتھای  ۱فصل 

  ۳فصل 
  ۲و  ۱ ھای درس

  3آزمون 
1/9/98  

   ۵از درس   ۳و  ۲ھای  درس
  ۲و  ۱ھای  درس -  ۹تا انتھای درس 

 ۲۲تا انتھای ص 
  ۳از درس 

 -  ۶تا انتھای درس 
از  ۱درس  ۱فصل 

  ابتدای �کیب
 ۲) و درس ۹(ص 

  ھای درس -  ۳فصل 
  ۳و  ۲

   ۸درس از 
  از ابتدای ۲درس  -  ۱۰تا انتھای درس 

  » ممکن الوجود �دن اشیا« 
  ۴و  ۳ھای  درسو 

   ۳از درس 
 ۶ای درس تا انتھ

   ۳از درس 
 ۶تا انتھای درس 

   ��۱ش 
  ۳و  ۲ ھای درس  4و  ۳ھای  فصل

  4آزمون 
22/9/98  

   ۳از درس 
  ۵از درس  ۲درس  -  ۱۳و  ۱۲ھای  درس  ۵تا انتھای 

از ابتدای  ۲درس  ۱فصل  -  ۸تا انتھای درس 
ھا  اعمال روی پیشامد

 ۳) و درس ۱۶(ص 
  ھای درس -  ۵و  4ھای  فصل

  4و  ۳
   ۱۱  درساز 

   ۵از درس   ۵و  ۴ھای  درس - ۱4درس تا انتھای 
 ۷تا انتھای درس 

   ۵از درس 
 ۷تا انتھای درس 

و  4فصل  ��۱ش 
   ��۲ش 
  ۲و  ۱ھای  فصل

  4و  ۳ ھای درس

  5آزمون 
27/10/98  

   ۱از درس 
  ھای درس - -  ۶تا انتھای درس 

  و ۱فصل کل  - - ۲و  ۱
   ۱درس از  - - ۱درس  ۲فصل  

  ۱از درس  - - ۵تا انتھای درس 
  ۱از درس   ۲و  ۱ھای  ��ش  -  -  ۶تا انتھای درس 

  ۵تا انتھای درس 
  6آزمون 

11/11/98  
  ھای درس -  ۷و  ۶ھای  درس

  ۱۱و  ۸، ۵، ۲
   ۳درس 

  ھای درس - ۳۸تا انتھای ص 
 ۲و  ۱

 ۲و درس  ۱درس  ۲فصل 
جخلۀ  nتا ابتدای ��موع 
   ۱درس  از - ۶و  ۵ھای  درس  ۱فصل  -  )۶۹(ص  اول یك دنباله

  ۳فصل  ��۲ش   ۸و  ۷ھای  درس  ۸و  ۷ھای  درس  ۷و  ۶ھای  درس  ۵تا انتھای درس 
  ۶و  ۵ ھای درس  ۳و ��ش 

  7آزمون 
2/12/98  

  ھای  درس -  ۸و  ۷ھای  درس
  ۱۲و  ۹، ۶، ۳

 4و درس  ۳ درس
   ۱از درس  - ۵۲تا انتھای ص 

  4تا انتھای درس 
و  ۲درس  ۲فصل 

تا  ۱درس  ۳فصل 
   ۲فصل  -  ۸۰ ابتدای فعالیت ص

  ۲درس انتھای تا 
  ھای درس
   ۶درس از  - ۷و  ۶

  ۷و  ۶ ھای درس  4و  ۳ھای  ��ش  ۹و  ۸ھای  درس  ۹و  ۸ھای  درس  ۸و  ۷ھای  درس  ۱۰تا انتھای درس 

  8آزمون 
23/12/98  

  ھای درس -  ۹و  ۸ھای  درس
  ۱۰و  ۷، 4، ۱ 

  ھای درس
   ۳از درس  - 4و  ۳

  ۶تا انتھای درس 
از  ۲درس  ۲فصل 
   �۶۹حۀ ص بتدای ا

  ۱درس  ۳و فصل  
و  ۳درس  ۲فصل  -

 ۱درس  ۳فصل 
  ھای درس
   ۱۱درس از  - ۸و  ۷

  ۸و  ۷ ھای درس  ۵و  4 ھای ��ش  ۱۰و  ۹ھای  درس  ۱۰و  ۹ھای  درس  ۹و  ۸ھای  درس  ۱۵تا انتھای درس 

  9آزمون 
-  کل کتاب  کل کتاب -  22/1/99 - کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کل کتاب    کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  -  ل کتابک  کل کتاب 

  10آزمون 
5/2/99  

   ۱از درس 
  ھای درس -  کل کتاب  ۶تا انتھای درس 

  و ۱فصل کل  -  کل کتاب  ۲و  ۱
   ۱درس از  -  کل کتاب ۱درس  ۲فصل  

   ۱از درس  -  کل کتاب ۵تا انتھای درس 
  ۶تا انتھای درس 

  ۱از درس 
  ۶تا انتھای درس 

  ۱از درس 
   ۱از درس   ۲و  ۱ھای  ��ش  ۶ی درس تا انتھا

  4تا انتھای درس 
  11آزمون 

19/2/99  
   ۷از درس 

   ۳از درس   کل کتاب -  ۱۲تا انتھای درس 
   ۲درس  ۲فصل   کل کتاب -  ۵تا انتھای درس 

  ۷از درس   کل کتاب - ۱۰تا  ۶ھای  درس  کل کتاب - ۳و کل فصل 
 ۱۱تا انتھای درس 

  ۷از درس 
  تا انتھای کتاب

  ۷از درس 
  تا انتھای کتاب

   ۳از ��ش 
  ۵تا انتھای ��ش 

   ۵از درس 
  ۸تا انتھای درس 

  12آزمون 
26/2/99  

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

  13آزمون 
  14آزمون  ۹۹آزمون سراسری سال  ۀجامع مطابق ��دود  23/3/99
30/3/99  

  15آزمون 
6/4/99  

  


