
 

  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 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 
 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب



 

  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



 

  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 
 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب

  


