ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪی آزﻣﻮنﻫﺎی ارزشیﺎ پیﴩفت تﺤصی گزیﻨهدو )سﺎل تﺤصی (۹۹-۰۰
ویﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان ٔ
ٔ
رشﺘه ریﺎ و فیزیﮏ[
یه یﺎزدﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮسﻄه ]درسﻫﺎی عمﻮ و اخﺘصﺎ
م کﺘﺎب
ریخ
آزﻣﻮن ۱
۹۹/۷/۲۵
آزﻣﻮن ۲
۹۹/۸/۱۶
آزﻣﻮن ۳
۹۹/۹/۷

آزﻣﻮن ۴
۹۹/۹/۲۸
آزﻣﻮن ۵

۹۹/۱۰/۲۶

فﺎر

۲

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس ۱

ﺳﺘﺎﯾﺶ و
درسﻫﺎی  ۱و ۲

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

آزﻣﻮن ۹
۱۴۰۰/۲/۳
آزﻣﻮن ۱۰
۱۴۰۰/۲/۲۴

درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس ۱۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

از درس ۱۴

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱

درس ۱

)ص  (۹و درس ۱

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

حسﺎ ن ۱

ﻫﻨﺪسه ۲

ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱ﺗﺎ

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

اﺑﺘﺪای زاوﯾﮥ ﻇﻠ ّﯽ

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺮﮐﯿﺐ

)ص (۱۴

ﺷﺮﻃﯽ دوﮔﺰاره

ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ )ص (۱۰

درس  ۵و ﻣﺘﻦ درس ۶
)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ (۶۸

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«

»دﻧﯿﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دﺳﺘﮥ «d

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ) ۱ص (۹

درس ۱

ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ ۱

و درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۵

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲

ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«

درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻧﺮژی ﺧﺎزن«

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱

)ص  (۹و درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

Reading

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۴۵

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۲از

اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ
)ص  (۱۰ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﻓﺼﻞ

درس  ۱از اﺑﺘﺪای See

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۵

 alsoو درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

و ﻓﺼﻞ ۲

Reading

درس  ۱و درس ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۴

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱از
اﺑﺘﺪای زاوﯾﮥ ﻇﻠ ّﯽ و
درس ۲
ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ ۱

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۲و ۳

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲

ﻓﺼﻞ ۱

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺠﺎﻧﺲ

ﻓﺼﻞ  ۳و ﻓﺼﻞ ۴

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱

و ﻓﺼﻞ ۳

و ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱

درس ﻫﺎی  ۶و ۷

درس ۲

از درس  ۷ﺗﺎ درس ۹

درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ و درس

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲

درسﻫﺎی  ۴و ۵

ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۲درس  ۴و
درس ۴

آﻣﺎر و احﳣﺎل

»ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«

درس  ۱از اﺑﺘﺪای

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

آزﻣﻮن ۷

۱۴۰۰/۱/۲۰

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ (۴

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

از درس ۱۰

آزﻣﻮن ۸

ﺗﺮﺟﻤﮥ درس ۱

از درس ۱

آزﻣﻮن ۶

۹۹/۱۲/۲۲

ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ و

از درس ۱

از درس ۸

۹۹/۱۲/۱

عر  ،ز ن قرآن ۲

دین و زﻧﺪ

۲

ز ن اﻧگلی

۲

ریﺎﺿیﺎت

فیزیﮏ ۲

شیمﯽ ۲

ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴

)اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(

درسﻫﺎی  ۸و ۹

درس ۶

درس  ۹از ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴
)از اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(
ﺗﺎ درس ) ۱۱ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ
 ،۱۴۱اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺘﺮ اﺳﻮهﻫﺎی
ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان(

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

 ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

Vocabulary
development

درس ۳

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also

درس ۳

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Writing

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از اﺑﺘﺪای ﺗﺠﺎﻧﺲ

و ﻓﺼﻞ ۴

و درس ۲

ﻓﺼﻞ ۴

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۲

از اﺑﺘﺪای درس ۲

و ﻓﺼﻞ ۳

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲

ﻓﺼﻞ ۵
از اﺑﺘﺪای درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۳

درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

١

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

»ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »دﻧﯿﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی
دﺳﺘﮥ  «dﺗﺎ اﺑﺘﺪای »آﻟﮑﺎنﻫﺎ،

ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﮕﺎﻧﻪ«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎ«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی«

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲

ﻓﺼﻞ  ۱و  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ،ﻫﻤﺎن

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

»ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«

ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺮژی اﺳﺖ«

ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی« و

ﻓﺼﻞ ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۴

ﻓﺼﻞ ۲
درسﻫﺎی  ۳و ۴

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۴

و ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱

ﻓﺼﻞ ۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

»ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ ،ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ
در ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ«
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ« و
ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی«
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮای
اﻧﺮژی اﺳﺖ« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮاد«

»ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤّﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۳و ﻓﺼﻞ ۴

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ،

»ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻓﺎراده«

ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ«

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف

»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮاد«

ﻣﻮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه

و ﻓﺼﻞ  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻟﻘﺎﮔﺮﻫﺎ«

ﮐﻤّﯽ« و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮﻫﺎ«

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪی آزﻣﻮنﻫﺎی ارزشیﺎ پیﴩفت تﺤصی گزیﻨهدو )سﺎل تﺤصی (۹۹-۰۰
ویﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان ٔ
ٔ
رشﺘه علﻮم تجر
یه یﺎزدﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮسﻄه ]درسﻫﺎی عمﻮ و اخﺘصﺎ
م کﺘﺎب
ریخ
آزﻣﻮن ۱

۹۹/۷/۲۵
آزﻣﻮن ۲

فﺎر

۲

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس ۱

ﺳﺘﺎﯾﺶ و

۹۹/۸/۱۶

درسﻫﺎی  ۱و ۲

آزﻣﻮن ۳

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۹۹/۹/۷

درس ۵

آزﻣﻮن ۴

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۹۹/۹/۲۸

درس ۷

آزﻣﻮن ۵

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۹۹/۱۰/۲۶

درس ۹

آزﻣﻮن ۶

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۹۹/۱۲/۱

درس ۱۱

آزﻣﻮن ۷

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۹۹/۱۲/۲۲

درس ۱۳

آزﻣﻮن ۸

از درس ۱۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۱۴۰۰/۱/۲۰

درس ۱۴

آزﻣﻮن ۹

از درس ۱۴

۱۴۰۰/۲/۳
آزﻣﻮن ۱۰

۱۴۰۰/۲/۲۴

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

عر  ،ز ن قرآن ۲

ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﯾﮥ
دﻫﻢ و ﺗﺮﺟﻤﮥ درس
) ۱ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ (۴

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱

درس ۱

)ص  (۹و درس ۱

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ) ۱ص  (۹و

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درس  ۱از اﺑﺘﺪای
Reading

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۴۵

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

درس ۴

از درس ۳

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
)ص  (۹و درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

درس ﻫﺎی  ۶و ۷

از درس  ۷ﺗﺎ درس ۹
درسﻫﺎی  ۴و ۵

درس  ۵و ﻣﺘﻦ
درس ۶

ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴

)اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(

درسﻫﺎی  ۸و ۹

)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ (۶۸

درس ۶

درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

دین و زﻧﺪ

۲

ز ن اﻧگلی

۲

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

درس  ۹از ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴
)از اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(
ﺗﺎ درس ) ۱۱ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ
 ،۱۴۱اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺘﺮ اﺳﻮهﻫﺎی
ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان(

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

درس  ۱از اﺑﺘﺪای
 See alsoو درس ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading
درس  ۱و درس ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ

درس ۲

ریﺎ

زﻣینشﻨﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ

زﻣﯿﻦ و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در آن«

ﻓﺼﻞ ۱

Vocabulary

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also

درس ۳

ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

۳
و ﻓﺼﻞ ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳
ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۳و
ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک«

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۲ ،۱و ۳

از ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۳

و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۴

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای

و ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک« و ﻓﺼﻞ ۴

ﻓﺼﻞ  ۴از اﺑﺘﺪای درس ۲

و ﻓﺼﻞ ۵

ﻓﺼﻞ ﻫﺎی  ۴و ۵

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

development

درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱

ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۲و

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ زﻣﯿﻦ و
آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در آن« و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ
اﺑﺘﺪای »ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۵و ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

درس  ۳ﻓﺼﻞ ۴

»ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﯽ زﻣﯿﻦﻟﺮزه«

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Writing

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

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

و ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ۵

ﻓﺼﻞ  ۵از اﺑﺘﺪای درس ۳

و ﻓﺼﻞ ۶

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

٢

زیستشﻨﺎ

۲

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﻋﺘﯿﺎد

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
و درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

۲

[

ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای اﻋﺘﯿﺎد
ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴
از ﻓﺼﻞ ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۵

از ﻓﺼﻞ ۵

ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  ۷ﮔﻔﺘﺎر ۱

ﻓﺼﻞ  ۶و ﻓﺼﻞ ۷
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۳

ﻓﺼﻞ ۷

ﻓﺼﻞ  ۷از اﺑﺘﺪای
ﮔﻔﺘﺎر  ۳و ﻓﺼﻞ ۸

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

فیزیﮏ ۲
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

»ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

»ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻧﺮژی ﺧﺎزن«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«
و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱و  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

»ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«
ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

»ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار
ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ«

شیمﯽ ۲
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»دﻧﯿﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی دﺳﺘﮥ «d

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »دﻧﯿﺎﯾﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎی

دﺳﺘﮥ  «dﺗﺎ اﺑﺘﺪای »آﻟﮑﺎنﻫﺎ ،ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﮕﺎﻧﻪ«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎ« ﺗﺎ
اﺑﺘﺪای »ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی«

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

ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ ،ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی«

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«
و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺮژی
اﺳﺖ« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در

ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ ،ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ

»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮاد«

واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ﻤّﯽ«

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎی ﻓﺎراده«

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿ ﻦ اﻧﺮژی« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ«

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای
»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮاد«

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻟﻘﺎﮔﺮﻫﺎ«

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤّﯽ« و ﻓﺼﻞ
 ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮﻫﺎ«

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪی آزﻣﻮنﻫﺎی ارزشیﺎ پیﴩفت تﺤصی گزیﻨهدو )سﺎل تﺤصی (۹۹-۰۰
ویﮋۀ داﻧﺶآﻣﻮزان ٔ
ٔ
رشﺘه ادﺑیﺎت و علﻮم اﻧسﺎ
یه یﺎزدﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮسﻄه ]درسﻫﺎی عمﻮ و اخﺘصﺎ
م کﺘﺎب
ریخ
آزﻣﻮن ۱

۹۹/۷/۲۵
آزﻣﻮن ۲
۹۹/۸/۱۶

فﺎر

۲

ﺗﺮﺟﻤﮥ درس  ۱و

ﺳﺘﺎﯾﺶ و درس ۱

ﺳﺘﺎﯾﺶ و
درسﻫﺎی  ۱و۲

آزﻣﻮن ۳
آزﻣﻮن ۴

از درس ۳

۹۹/۹/۲۸
آزﻣﻮن ۵
۹۹/۱۰/۲۶
آزﻣﻮن ۶

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

از درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

از درس ۸

۹۹/۱۲/۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

آزﻣﻮن ۷

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۹۹/۱۲/۲۲

درس ۱۳

آزﻣﻮن ۸

از درس ۱۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

۱۴۰۰/۱/۲۰

درس ۱۴

آزﻣﻮن ۹

از درس ۱۴

۱۴۰۰/۲/۳
آزﻣﻮن ۱۰

۱۴۰۰/۲/۲۴

ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ

دﻫﻢ )ﻣﻄﺮحﺷﺪه در
ﺗﻤﺎرﯾﻦ درس (۱

از درس ۲

۹۹/۹/۷

عر  ،ز ن قرآن ۲

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

دین و زﻧﺪ

۲

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
)ص  (۲و درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

درس ۴

درسﻫﺎی  ۴و ۵

)ص  (۲و درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

از درس ۳

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
)ص  (۲و درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹
از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

از درس ۱۰

ز ن اﻧگلی

۲

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮﻃﯽ دوﮔﺰاره

درس ۱

فﻨﻮن اد ۲
درس ۱

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس  ۱از اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱

Reading

از اﺑﺘﺪای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮﻃﯽ

درسﻫﺎی  ۲و ۳

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۴۵

دوﮔﺰاره و درس ۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also

درس  ۱از اﺑﺘﺪای

 See alsoو درس ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading
درس  ۱و درس ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ

درس ۲

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۲

درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

درس  ۵و

از درس ۱۲

درس ۳

ﻣﺘﻦ درس ۶

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also

از درس ۱۴

درس ۳

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

درسﻫﺎی  ۱و ۲

از درس ۲

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

از درس ۳

از درس ۳

و ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲

از درس ۱

از درس ۱

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

ﻓﺼﻞ  ۲درسﻫﺎی  ۲و  ۳ﺗﺎ

از درس ۶

اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻔﺤﮥ ۵۱

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۳

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺗﻌﺮﯾﻒ روانﺷﻨﺎﺳﯽ«

درس ۱

درسﻫﺎی  ۲ﺗﺎ ۴

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﯾﻮﻧﺎن«

»ﺗﻌﺮﯾﻒ روانﺷﻨﺎﺳﯽ«
ﺗﺎ درس  ۲اﺑﺘﺪای

»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺷﺪ در
دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ«

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

development

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Writing

درس ۱

درس ۱

ﺟﺎﻣﻌهشﻨﺎ

۲

فلسﻔه

روانشﻨﺎ

درس  ۱از اﺑﺘﺪای

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸

از درس ۷

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۰

از درس ۷

از درس ۹

درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ و

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

و آﻣﺎر ۲

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

Vocabulary

درس ۶

ریﺎ

علﻮم و

ریخ ۲

ﺟﻐرافیﺎ ۲

[

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹
درس  ۹و درس ۱۰

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

و ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

درسﻫﺎی
 ۱۱و ۱۲

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۵۸

ﻧﺜﺮ دورۀ ﻫﻨﺪی

ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱

درسﻫﺎی  ۱۰و ۱۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

٣

از درس ۱۲
درس ۱۴

درسﻫﺎی  ۳و ۴

از اﺑﺘﺪای درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درسﻫﺎی  ۶و ۷

درس ﻫﺎی  ۷و ۸

درس ﻫﺎی  ۸و ۹

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

از درس ۴

از اﺑﺘﺪای درس ۳

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ۵

از درس ۱

از اﺑﺘﺪای درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸

از درس ۷

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

درس ﻫﺎی  ۹و ۱۰

درسﻫﺎی
 ۱۰و ۱۱
از درس ۱۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

درس ۱۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درس ۱

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »دورۀ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ

درسﻫﺎی  ۴و ۵

درسﻫﺎی  ۶ﺗﺎ ۸
در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اﯾﺮان«

درسﻫﺎی  ۷و ۸

درس  ۸از اﺑﺘﺪای

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درس  ۶و درس ۷

»دورۀ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم و اﯾﺮان« ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

»ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ«

درسﻫﺎی  ۹و ۱۰

درس ۷

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

