
 

  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



 

  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



 

  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 
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