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  ۱۴۰۰بستان  ارزشیا پیرشفت تحصیهای  بندی آزمون محدوده

یٔه  دانشویژۀ    ]ریا و فیزیک رشتٔه های عمو و اختصا  [درس )۰۰- ۰۱(یازدهم  یازدهمدهم به  آموزان 

  ریـخ

  م کتاب
  ۱آزمون 

۲۵/۰۴/۱۴۰۰  

  ۲آزمون 

۰۸/۰۵/۱۴۰۰  

  ۳آزمون 

۲۲/۰۵/۱۴۰۰  

  ۴آزمون 

۱۲/۰۶/۱۴۰۰  

  کل کتاب ۱۴تا انتهای درس  ۱۰از درس  ۹تا انتهای درس  ۶از درس  ۵تا انتهای درس  ۱ستایش + از درس   ۱فار 

ن قرآن  ، ز  کل کتاب ۶و  ۵های  درس ۴و  ۳های  درس ۲و  ۱های  درس  ۱عر

 کتابکل  ۹تا انتهای درس  ۷از درس  ۶تا انتهای درس  ۴از درس  ۳تا انتهای درس  ۱از درس   ۱دین و زند 

ن انگلی   کل کتاب  ۳درس  ۲ درس ۱درس   ۱ز

 کل کتاب ۱درس  ۶و فصل  ۵فصل  ۴و  ۳های  فصل ۲و  ۱های  فصل  ۱ریا 

 کل کتاب ۳فصل  ۲ فصل ۱فصل   ۱هندسه 

 کل کتاب ۴فصل  ۳تا انتهای فصل » شناوری«از ابتدای  ۲فصل  »شناوری«تا ابتدای  ۲و فصل  ۱فصل   ۱فیزیک 

  » آرایش الکترونی اتم«از ابتدای  ۱فصل  »آرایش الکترونی اتم«تا ابتدای  ۱فصل   ۱شیمی 
 »آوریم چه بر سر هواکره می«تا ابتدای  ۲و فصل 

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

 »ها شونده ها و مقدار حل محلول«
 کل کتاب

  



 

  ٢ 

بستان های ارزشیا پیرش  بندی آزمون محدوده   ۱۴۰۰فت تحصی 

] رشتٔه  اختصا و عمو های [درس )۰۰- ۰۱(یازدهم  دهم به یازدهم یٔه  آموزان ویژۀ دانش   علوم تجر

  ریـخ

  م کتاب
  ۱آزمون 

۲۵/۰۴/۱۴۰۰  

  ۲آزمون 

۰۸/۰۵/۱۴۰۰  

  ۳آزمون 

۲۲/۰۵/۱۴۰۰  

  ۴آزمون 

۱۲/۰۶/۱۴۰۰  

  کل کتاب ۱۴درس  یتا انتها ۱۰از درس  ۹درس  یتا انتها ۶درس از  ۵درس  یتا انتها ۱+ از درس  شیستا  ۱فار 

ن قرآن  ، ز  کل کتاب ۶و  ۵ یها درس ۴و  ۳ یها درس ۲و  ۱ یها درس  ۱عر

 کل کتاب ۹درس  یتا انتها ۷از درس  ۶درس  یتا انتها ۴از درس  ۳درس  یتا انتها ۱درس  از  ۱دین و زند 

ن انگلی   کل کتاب ۳درس  ۲درس  ۱ درس  ۱ز

 کل کتاب ۱درس  ۶و فصل  ۵فصل  ۴و  ۳های  فصل ۲و  ۱های  فصل  ۱ریا 

 کل کتاب ۵و فصل  ۲از ابتدای گفتار  ۴فصل  ۱تا انتهای گفتار  ۴و فصل  ۳فصل  ۲و  ۱های  فصل  ۱شنا  زیست

  » ها فشار در شاره«از ابتدای  ۲فصل  »ها فشار در شاره«تا ابتدای  ۲ و فصل ۱فصل   ۱فیزیک 
 »کار و انرژی جنبشی«تا ابتدای  ۳و فصل 

  »کار و انرژی جنبشی«از ابتدای  ۳فصل 
 کل کتاب »گرما«تا ابتدای  ۴و فصل 

  » آرایش الکترونی اتم«از ابتدای  ۱فصل  »آرایش الکترونی اتم«تا ابتدای  ۱فصل   ۱شیمی 
 »آوریم چه بر سر هواکره می«تا ابتدای  ۲و فصل 

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

 »ها شونده ها و مقدار حل محلول«
 کل کتاب

  
  



 

  ٣ 

بستان  بندی آزمون محدوده   ۱۴۰۰های ارزشیا پیرشفت تحصی 

  ]علوم انسا ادبیات و رشتٔه  اختصا و عمو های [درس )۰۰- ۰۱(یازدهم دهم به یازدهم  یٔه  آموزان ویژۀ دانش

  ریـخ

  م کتاب
  ۱آزمون 

۲۵/۰۴/۱۴۰۰  

  ۲آزمون 

۰۸/۰۵/۱۴۰۰  

  ۳آزمون 

۲۲/۰۵/۱۴۰۰  

  ۴آزمون 

۱۲/۰۶/۱۴۰۰  

  کل کتاب ۱۴تا انتهای درس  ۱۰از درس  ۹تا انتهای درس  ۶از درس  ۵تا انتهای درس  ۱ستایش + از درس   ۱فار 

ن قرآن  ، ز  کل کتاب ۶و  ۵های  رسد ۴و  ۳های  درس ۲و  ۱های  درس  ۱عر

 کل کتاب ۱۱تا انتهای درس  ۸از درس  ۷تا انتهای درس  ۵از درس  ۴تا انتهای درس  ۱از درس   ۱دین و زند 

ن انگلی   کل کتاب  ۳درس  ۲درس  ۱درس   ۱ز

 کل کتاب ۳و فصل  ۴درس  ۲فصل  ۴تا ابتدای درس  ۲فصل  ۱فصل   ۱ریا و آمار 

 کل کتاب ۱۱تا انتهای درس  ۸از درس  ۷تا انتهای درس  ۵از درس  ۴تهای درس تا ان ۱از درس   اقتصاد

 کل کتاب ۱۲تا انتهای درس  ۱۰از درس  ۹تا انتهای درس  ۷از درس  *  ۶تا انتهای درس  ۴از درس   ۱علوم و فنون اد 

 کل کتاب ۱۲درس تا انتهای  ۹از درس  ۸تا انتهای درس  ۵از درس  ۴تا انتهای درس  ۱از درس   ۱ریخ 

  کل کتاب ۸تا انتهای درس  ۶از درس  ۵و  ۴های  درس  ۳تا انتهای درس  ۱از درس   جغرافیای ایران

  کل کتاب ۱۲تا انتهای درس  ۹از درس  ۸تا انتهای درس  ۵از درس   ۴تا انتهای درس  ۱از درس   ۱شنا  جامعه

  کل کتاب ۸و  ۷های  درس ۶تا انتهای درس  ۴از درس   ۳تا انتهای درس  ۱از درس   منطق

) کــه محتــوای ۳تــا  ۱هــای  (درس ۱ها مقــداری جابجــا شــده و فصــل  ای، ترتیب مطالعه درس بازۀ زمانی دو هفته یک صورت مستقل در ها به و ضرورت مطالعۀ آن )۱۲تا  ۱۰های  (درس  ۴با توجه به اهمیت فصل  *

گیرد. مورد ارزشیابی قرار می) ۱۲/۶/۱۴۰۰(مورخ تری دارد، در آزمون پایانی  ساده


