
 

   )۰۰ - ۰۱ تحصییل (سال دو گزینه آزماییش های آزمون بندی محدوده
   ]تجریب و ریایض علوم آزماییش های گروه عمویم های درس[ ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون داوطلبان ۀویژ

 زابن انگلییس فرهنگ و معارف اسالیم زابن عریب ادبیات فاریسزابن و  موضوع
 دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم دهم و یازدهم  ازدهمدو  دهم و یازدهم  دوازدهم اپیۀ تحصییل

 انم کتاب
  ۲انگلییس  زابن  ۱انگلییس  زابن  ۳زابن انگلییس   ۲دین و زندیگ   ۱دین و زندیگ   ۳دین و زندیگ  ۲عریب، زابن قرآن   ۱عریب، زابن قرآن ۳عریب، زابن قرآن  ۲فاریس  ۱فاریس  ۳فاریس  اتریخ

  کل کتاب +  -  کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کتاب کل  -   ۹/۷/۱۴۰۰
  کل کتاب کار

  کل کتاب + 
  کل کتاب کار

  از ابتدای ستایش ۱ستایش و درس  ۲۳/۷/۱۴۰۰
   ۱درس -  ۵تا انتهای درس 

   ۱بخش -   ۲و  ۱های  درس ۴ هتا انتهای صفح
  ۱تا انتهای درس 

   ۱از درس 
   ۱درس -   ۳تا انتهای درس 

  ۲۶ا انتهای ص ت
  +  ۱درس 

-   کتاب کار ۱درس 
  از ابتدای ستایش  ۱۴/۸/۱۴۰۰

 ۳تا انتهای درس 
  ۶از درس 

   ۱بخش -   ۴و  ۳های  درس ۱درس -  ۹تا انتهای درس 
  ۲تا انتهای درس  

   ۴از درس 
   ۱درس -   ۶تا انتهای درس 

  ۳۳تا انتهای ص 
  + ۲درس 

 -  کتاب کار ۲درس  
   ۲از درس   ۵/۹/۱۴۰۰

 ۵نتهای درس تا ا
   ۱۰از درس 

   ۲و درس  ۱درس -  ۱۴تا انتهای درس 
  ۱بخش -   ۶و  ۵های  درس۲۱ فحهتا انتهای ص

  ۳و  ۲های  درس
   ۷از درس 

  و ۲۴از ص  ۱درس -   ۹تا انتهای درس 
+  ۴۸تا انتهای ص  ۲درس 

  کتاب کار ۱درس 
  + ۳درس 

 -  کتاب کار ۳درس  
   ۴از درس   ۲۶/۹/۱۴۰۰

 ۷تا انتهای درس 
   ۱۵از درس 

  ۱بخش -   ۸و  ۷های  درس ۲درس -  ۱۸تا انتهای درس 
  ۵ تا ۳های  درس

   ۱۰از درس 
  و ۳۴از ص  ۱درس -  ۱۲تا انتهای درس 

  ۵۶تا انتهای ص  ۲درس 
  +  ۴درس 

 -   کتاب کار ۴درس 
  از ابتدای ستایش   ۲۴/۱۰/۱۴۰۰

   ۱کل بخش -  -  ۲و  ۱های  درس- -  ۹تا انتهای درس 
تا انتهای  ۲و درس  ۱درس  - -   )۷۵تهای ص تا ان ۲(از ص 

 ۲و درس  ۱+ درس  ۶۰ص 
  ۳۷کتاب کار تا انتهای ص 

 -  - 
  ۸از درس   ۱۵/۱۱/۱۴۰۰

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

  ۳درس 
  ۲و  ۱های  درس-  ۳۷تا انتهای ص 

   ۲و بخش  ۶ درس ۱بخش 
های  تا ابتدای تیتر حیله

  )۸۴شیطان (ص 
  ۱و درس  ۹صفحۀ - 

  ۳تا انتهای درس 
  +  ۲درس 

  +  ۱درس  -   کتاب کار ۲درس 
  کتاب کار ۱درس 

  ۱۰از درس  ۶/۱۲/۱۴۰۰
   ۶از درس -  ۱۳تا انتهای درس 

  ۲بخش  ۴و  ۳های  درس-  ۳درس  ۹تا انتهای درس 
   ۴از درس -  ۷تا انتهای درس 

 ۷تا انتهای درس 
  و ۶۱از ص  ۲درس 

  +  ۲درس - ۷۹تا انتهای ص  ۳درس 
 کتاب کار ۲درس 

   ۱۲از درس  ۲۰/۱۲/۱۴۰۰
   ۱۰از درس -  ۱۴تا انتهای درس 

 ۱۴تا انتهای درس 
  ۴و درس  ۳درس 

 ۶و  ۵های  درس-  ۵۲تا انتهای ص  
از ابتدای  ۷درس  ۲بخش 

  های شیطان تیتر حیله
 ۸) و درس ۸۴(ص 

   ۳درس  ۹و  ۸های  درس- 
  + ۳درس -  ۸۸تا انتهای ص 

 کتاب کار ۳درس  

 -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  ۵/۱/۱۴۰۱
 کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  ۱۲/۱/۱۴۰۱

  کل کتاب +  -  کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کل کتاب  -   ۱۹/۱/۱۴۰۱
  کل کتاب کار

  کل کتاب + 
  کل کتاب کار

  ای ستایش از ابتد  ۲/۲/۱۴۰۱
  -   کل کتاب  ۲و  ۱های  درس -   کل کتاب  ۹تا انتهای درس 

   ۱کل بخش 
 -   کل کتاب  )۷۵تا انتهای ص  ۲(از ص 

تا انتهای  ۲و درس  ۱درس 
 ۲و درس  ۱+ درس  ۶۰ص 

  ۳۷کتاب کار تا انتهای ص 
  کل کتاب + 
  -  کل کتاب کار

   ۱۰از درس   ۱۶/۲/۱۴۰۱
   ۲کل بخش   کل کتاب -   ۴و  ۳های  درس  کل کتاب -   ۱۸تا انتهای درس 

  کل کتاب-   )۱۳۶تا انتهای ص  ۷۶(از ص 
  و ۶۱از ص  ۲درس 

  تا انتها + کتاب کار ۳درس 
  تا انتها ۳۸از ص  

  کل کتاب + - 
  کل کتاب کار

 - -   کل کتاب  -  -   کل کتاب -  -   کل کتاب  ۳۰/۲/۱۴۰۱
  کل کتاب + 
 -  -   کل کتاب کار

 های  آزمون
  جامع

۲۰/۳/۱۴۰۱    ۲۴/۳/۱۴۰۱    ۲۷/۳/۱۴۰۱    ۳۱/۳/۱۴۰۱    ۳/۴/۱۴۰۱  
  ۱۴۰۱جامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی سال 

  



 

   )۰۰ - ۰۱ تحصییل (سال دو گزینه آزماییش های آزمون بندی محدوده
  ریایض] علوم آزماییش گروه اختصایص های [درس ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ

  شیمی  فیزیک  ریاضیات  موضوع
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  اپیۀ تحصییل
 انم کتاب

  ۲شیمی   ۱شیمی   ۳ شیمی  ۲فیزیک   ۱فیزیک   ۳ فیزیک  ۱حساابن  آمار و احمتال  ۲هندسه   ۱هندسه   ۱ریایض   ریاضیات گسسته  ۳هندسه   ۲حساابن   اتریخ

 کل کتاب کل کتاب  -  کل کتاب کل کتاب  -   کل کتاب کتاب کل کل کتاب کل کتاب کل کتاب- - -   ۹/۷/۱۴۰۰

  تا ابتدای ۱فصل  ۲فصل -  -  ۱فصل  ۵فصل  ۱درس  ۱فصل  ۱درس  ۱فصل   ۱درس  ۱ فصل۲۳/۷/۱۴۰۰
  سقوط آزاد

  های فصل
تا ابتدای  ۱فصل -   ۲و  ۱

اسیدها و بازها (ص 
۱۳(  

تا ابتدای ساختار  ۱فصل 
-  )۳۴(ص  اتم و رفتار آن

 ۱فصل  ۱۴/۸/۱۴۰۰
تا  ۲و درس  ۱درس  ۱فصل 

ابتدای دترمینان و کاربردها 
 )۲۷(ص 

تا  ۲درس  و ۱درس  ۱فصل 
  تقسیم ۀقضی ابتدای

 )۱۴(ص 
 ۲از درس  ۱فصل -  -  ۲فصل  ۴فصل 

-   ۴فصل   ۱فصل  ۴تا انتهای درس 
، pHتا ابتدای  ۱فصل 

مقیاسی برای تعیین 
میزان اسیدی بودن 

  )۲۴(ص 

ر اتم از ابتدای ساختا ۱فصل 
 ) و ۳۴رفتار آن (ص  و

تا ابتدای خواص  ۲فصل 
 اکسیدهای فلزی و نافلزی

  )۶۵(ص 
 -

  و ۲درس  ۱فصل   ۵/۹/۱۴۰۰
 ۲درس  ۱فصل  ۱درس  ۲فصل 

تا  ۳و درس  ۲درس  ۱فصل 
 نهشتی هم ۀابتدای معادل
 )۲۴(ص 

  ۱از درس  ۴فصل -  -  ۳فصل  ۲فصل 
۳تا انتهای درس 

از ابتدای  ۱فصل 
 ۲فصل سقوط آزاد و 

  تا ابتدای تکانه
از ابتدای اسیدها و ۱فصل -   ۵فصل 

  ) تا انتها۱۳بازها (ص 
از ابتدای خواص  ۲فصل 

(ص  و نافلزیاکسیدهای فلزی 
تا ابتدای محلول  ۳و فصل ) ۶۵

 )۱۰۰(ص  ها شونده و مقدار حل
 -

 ۲فصل  ۲۶/۹/۱۴۰۰
از ابتدای  ۲درس  ۱فصل 

  دترمینان و کاربردها و
 ۱درس  ۲فصل 

از ابتدای  ۲درس  ۱صل ف
) و ۱۴(ص  قضیۀ تقسیم

 ۳درس 
-   ۳فصل   ۲فصل  ۴درس  ۴فصل -  -  ۴فصل  ۳فصل 

، مقیاسی pHاز ابتدای  ۱فصل 
برای تعیین میزان اسیدی بودن 

تا ابتدای  ۲)  و فصل ۲۴(ص 
های شیمیایی و سفر  واکنش

 )۴۴ها (ص  شدۀ الکترون هدایت

از ابتدای  ۳فصل 
ا ه شونده محلول و حل

  تا انتها )۱۰۰(ص 
 -

  های فصل ۲۴/۱۰/۱۴۰۰
 ۳ و ۲ و ۱

  و ۱کل فصل 
 ۲و  ۱های  درس ۲فصل 

  و ۱فصل کل 
   ۲و  ۱های  فصل - -  -  -  -  ۱درس  ۲فصل 

  ۳و فصل 
 ابتدای موج و انواع آنتا 

- -   ۲و  ۱های  فصل- - 
۱۵/۱۱/۱۴۰۰ 

 ۴و فصل  ۳فصل 
 تا ابتدای تابع

 )۹۰مشتق(ص 

  و ۲درس  ۲فصل 
تا ابتدای سهمی  ۳درس 

 )۵۰(ص 

   ۲و درس  ۱درس  ۲فصل 
  تا ابتدای معرفی 

 )۴۷ص ( یک نماد
  ۱فصل -   ۳فصل  ۵فصل  ۳فصل  ۱فصل  -  - 

های  از ابتدای واکنش ۲فصل 
شدۀ  شیمیایی و سفر هدایت

 ۳) و فصل ۴۴ها (ص  الکترون
ها در  تا ابتدای چینش یون

  )۷۷جامد یونی (ص 
 ها، تا ابتدای آلکن ۱فصل - 

  یهای هیدروکربن
  دوگانه  هایبا پیوند 

  )۳۹(ص 

   ۱فصل  ۱فصل  ۲فصل -  ۱فصل  ۲درس  ۲فصل  ۳درس   ۲فصل  ۴فصل ۶/۱۲/۱۴۰۰
 ۵و  ۱های  درس

از ابتدای موج و  ۳فصل 
تا  ۴انواع آن و فصل 

 ابتدای تداخل امواج
-  ۳فصل  ۲فصل - 

ها،  آلکناز ابتدای  ۱فصل 
با  یهای هیدروکربن

 ۲و فصل دوگانه  هایپیوند
» غذای سالم«تا ابتدای 

 )۷۵(ص 

۲۰/۱۲/۱۴۰۰
های  درس ۴فصل 

 ۵و فصل  ۳و ۲
 ۱درس 

از ابتدای  ۳درس  ۲فصل 
  )۵۰سهمی (ص 

 ۱درس  ۳و فصل 

از ابتدای  ۲درس  ۲فصل 
) و ۴۷معرفی یک نماد(ص 

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

  های  فصل
تا  ۵و فصل  ۴فصل  ۳فصل  ۲فصل  ۳فصل -  ۷و  ۶

 ۳فصل -  ابتدای طیف خطی
از ابتدای چینش  ۳فصل 

) ۷۷ها در جامد یونی (ص  یون
آمونیاک و تا ابتدای  ۴و فصل 
  وری در کشاورزی  بهره

 )۱۰۰(ص 
غذای «از ابتدای  ۲فصل - 

) و فصل ۷۵(ص » سالم
تا ابتدای  ۳

)۱۰۷(ص » استرها پلی«

- کل کتاب - - کل کتاب -  - -  -  کل کتاب کل کتاب -  -  -  ۵/۱/۱۴۰۱
 کل کتاب-  -  کل کتاب-  -  کل کتاب کل کتاب کل کتاب -  -  -  -  -  ۱۲/۱/۱۴۰۱

 کل کتاب کل کتاب  -  کل کتاب کل کتاب  -   کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب- - -   ۱۹/۱/۱۴۰۱

  های فصل  ۲/۲/۱۴۰۱
 ۳ و ۲ و ۱

 ۲و فصل  ۱کل فصل 
 ۲و  ۱های  درس

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

 -   کل کتاب  ۲و  ۱های  فصل -   کل کتاب ابتدای موج و انواع آنتا 
  ۳درس  ۲فصل   ۵و ۴های  فصل  ۱۶/۲/۱۴۰۱

 ۳و فصل 
  و ۲درس  ۲فصل 

  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب -  -   ۳فصل 
از ابتدای  ۳فصل 

موج و انواع آن تا 
  انتهای کتاب

  کل کتاب -   ۴و  ۳های  فصل  کل کتاب - 

  -   -   کل کتاب  -   -   کل کتاب  -   -   -   -   -   کل کتاب کل کتاب  کل کتاب ۳۰/۲/۱۴۰۱

  های آزمون
  جامع

۲۰/۳/۱۴۰۱    ۲۴/۳/۱۴۰۱    ۲۷/۳/۱۴۰۱    ۳۱/۳/۱۴۰۱    ۳/۴/۱۴۰۱  
  ۱۴۰۱جامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی سال 



 

   )۰۰ - ۰۱ تحصییل (سال دو گزینه یشآزمای های آزمون بندی محدوده
  تجریب] علوم آزماییش گروه اختصایص های [درس ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ

  شنایس زیست  فیزیک  ریایض  موضوع

 شنایس زمین

  شیمی
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  اپیۀ تحصییل

 انم کتاب
  ۲شیمی   ۱شیمی   ۳شیمی  ۲شنایس  زیست  ۱شنایس  زیست ۳شنایس  زیست  ۲فیزیک   ۱فیزیک   ۳فیزیک   ۲ریایض   ۱ریایض   ۳ریایض   اتریخ

 کل کتاب کل کتاب  -  کل کتابکل کتاب کل کتاب -  کل کتاب کل کتاب -  کل کتاب کل کتاب  -   ۹/۷/۱۴۰۰

۲۳/۷/۱۴۰۰
و درس  ۱درس  ۱فصل 

بدیل تا ابتدای ت ۲
  )۱۵نمودار توابع (ص 

  های فصل
  ۵و  ۴

   ۱فصل 
و  ۲های  درس

۳  
  تا ابتدای ۱فصل 

 حرکت با شتاب ثابت 
تا  ۲و فصل  ۱فصل 

فشار در ابتدای 
 ها شاره

   ۱فصل - 
  ۳تا ابتدای گفتار 

  های فصل
)۱۳تا ابتدای اسیدها و بازها (ص  ۱فصل   ۱فصل  -  ۳ تا ۱

تا ابتدای  ۱فصل 
 ر آنساختار اتم و رفتا

  )۳۴(ص 
 - 

 ۱فصل   ۳فصل   ۱فصل   ۱فصل   ۱۴/۸/۱۴۰۰
از ابتدای  ۲فصل 

تا ها  فشار در شاره
تا  ۴و فصل انتها 

 ابتدای گرما 
 -  

  و ۱فصل کل 
  ۱گفتار   ۲فصل  

  های فصل
  های فصل -  ۵ و ۴

  ۲و  ۱
، مقیاسی برای pHتا ابتدای  ۱فصل 

  )۲۴تعیین میزان اسیدی بودن (ص 

ر از ابتدای ساختا ۱فصل 
) و ۳۴رفتار آن (ص  اتم و

تا ابتدای خواص  ۲فصل 
 اکسیدهای فلزی و نافلزی

  )۶۵(ص 
 - 

۵/۹/۱۴۰۰  
از  ۲درس  ۱فصل 

ابتدای تبدیل نمودار 
و درس ) ۱۵(ص  توابع

  ۱درس  ۲و فصل  ۳
 ۴فصل   ۲فصل 

از ابتدای حرکت  ۱فصل 
 ۲با شتاب ثابت و فصل 

 تا ابتدای تکانه
 از ابتدای گرما ۴فصل 
  + ۳گفتار  ۱فصل  -  نتهای فصلتا ا

 ۳و فصل  ۲فصل 
  ۱گفتار 

 های فصل - 
 ۲ و ۱

  های فصل
  ۳و  ۲

  از ابتدای  ۱فصل 
  ) تا انتها۱۳اسیدها و بازها (ص 

از ابتدای خواص  ۲فصل 
و نافلزی اکسیدهای فلزی 

تا  ۳و فصل ) ۶۵(ص 
ابتدای محلول و مقدار 

  )۱۰۰(ص  ها شونده حل
 - 

  و ۲فصل کل   ۲۶/۹/۱۴۰۰
 -  ۳فصل  ۲فصل  ۶فصل   ۳فصل   ۱درس  ۳صل ف

از ابتدای  ۲فصل 
 ۳+ فصل  ۲گفتار 
   ۴فصل و 

  ۲گفتار  تا انتهای
 های فصل - 

  ۵ تا ۳
  های فصل

  ۴و  ۳

، مقیاسی برای pHاز ابتدای  ۱فصل 
)  و ۲۴تعیین میزان اسیدی بودن (ص 

های شیمیایی و  تا ابتدای واکنش ۲فصل 
  )۴۴ها (ص  شدۀ الکترون سفر هدایت

از ابتدای  ۳فصل 
ها  شونده محلول و حل

  تا انتها) ۱۰۰(ص 
 -  

   ۳، ۲، ۱های  فصل ۲۴/۱۰/۱۴۰۰
  ۳فصل  و ۲و  ۱های  فصل -  -   ۱درس  ۴و فصل 

   ۱فصل از  -  -  ابتدای موج و انواع آنتا 
  ۱از فصل  -  -   ۴ انتهای فصل تا

  -  -   ۲و  ۱ های فصل۴تا انتهای فصل 

 ۴فصل  و ۲درس  ۳فصل   ۱۵/۱۱/۱۴۰۰
تا ابتدای  ۲و درس  ۱درس 
  )۸۷زنجیری (ص  ۀقاعد

  و  ۶فصل 
   ۳فصل ۱درس  ۷فصل ۱درس  ۷فصل 

 ۱فصل  -  تا ابتدای بازتاب موج
 و  ۳گفتار  ۴فصل 

   ۵فصل 
  ۲گفتار  انتهایتا 

 های فصل - 
 ۵فصل  ۷و  ۶

های شیمیایی و سفر  از ابتدای واکنش ۲فصل 
تا  ۳ل ) و فص۴۴ها (ص  شدۀ الکترون هدایت

ها،  تا ابتدای آلکن ۱فصل  -  )۷۷ها در جامد یونی (ص  ابتدای چینش یون
  هایی هیدروکربن

  با پیوندهای دوگانه  
  )۳۹(ص 

 ۵فصل  -  ۴فصل  ۶/۱۲/۱۴۰۰
از ابتدای موج  ۳فصل 

و انواع آن تا انتهای 
 فصل

 ۲فصل  - 
  و  ۵کل فصل 

تا انتهای  ۶فصل 
 ۲گفتار 

  های فصل
  های فصل -  ۷ و ۶

ها،  از ابتدای آلکن ۱فصل  -  ۳فصل  ۶و  ۵
پیوندهای هایی با  هیدروکربن

تا ابتدای  ۲دوگانه و فصل 
 )۷۵(ص » غذای سالم«

از ابتدای  ۲درس  ۴فصل  ۲۰/۱۲/۱۴۰۰
) و ۸۷قاعدۀ زنجیری (ص 

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

از ابتدای بازتاب  ۳فصل 
تا ابتدای  ۴موج و فصل 

تا ابتدای  ۳فصل  -  بور-مدل اتم رادرفورد
پدیدۀ القای «

»الکترومغناطیسی

  + ۳گفتار  ۵فصل 
 های فصل -  ۷و فصل  ۶فصل 

 ۹ و ۸
  های فصل

 ۷و  ۶
ها در جامد یونی  از ابتدای چینش یون ۳فصل 

آمونیاک و تا ابتدای  ۴) و فصل ۷۷(ص 
غذای «از ابتدای  ۲فصل  -  )۱۰۰(ص  ی در کشاورزیور بهره

 ۳) و فصل ۷۵(ص » سالم
» استرها پلی«تا ابتدای 

 )۱۰۷(ص 

 -  کل کتاب -  -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  ۵/۱/۱۴۰۱
 کل کتاب -  -  کل کتابکل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  ۱۲/۱/۱۴۰۱

 کل کتاب کل کتاب  -  کل کتابکل کتاب کل کتاب -  کل کتاب ل کتابک -  کل کتاب کل کتاب  -   ۱۹/۱/۱۴۰۱

   ۳، ۲، ۱های  فصل  ۲/۲/۱۴۰۱
  ۳فصل  و ۲و  ۱های  فصل -   کل کتاب  ۱درس  ۴و فصل 

   ۱فصل از  -   کل کتاب ابتدای موج و انواع آنتا 
   ۱از فصل  -   کل کتاب  ۴ انتهای فصل تا

 -   کل کتاب  ۲و  ۱های  فصل۴تا انتهای فصل 
   ۲درس از  ۴فصل   ۱۶/۲/۱۴۰۱

از ابتدای موج و  ۳فصل   کل کتاب -   تا انتهای کتاب
   ۵فصل از   کل کتاب -  انواع آن تا انتهای کتاب

  ۵از فصل  کل کتاب -   ۸ انتهای فصل تا
  کل کتاب -   ۴و  ۳های  فصل ۷تا انتهای فصل 

  -   -   کل کتاب  کل کتاب  -   -   کل کتاب  -   -   کل کتاب  -   -   کل کتاب  ۳۰/۲/۱۴۰۱

  های آزمون
  جامع

۲۰/۳/۱۴۰۱    ۲۴/۳/۱۴۰۱    ۲۷/۳/۱۴۰۱    ۳۱/۳/۱۴۰۱    ۳/۴/۱۴۰۱  
  ۱۴۰۱جامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی سال 



 

    )۰۰ - ۰۱ تحصییل (سال دو گزینه آزماییش های آزمون بندی محدوده
    انساین] علوم آزماییش گروه اختصایص و عمویم های [درس ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ

  جغرافیا  اتریخ  زابن انگلییس  فرهنگ و معارف اسالیم  زابن عریب  ادبیات فاریسزابن و  موضوع
اپیۀ 

  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم تحصییل

 انم کتاب
  عریب، ۲فاریس  ۱فاریس  ۳فاریس  ریخات

۳زابن قرآن 
  عریب، 

  ۱زابن قرآن 
  عریب، 

 ۲زابن قرآن 
  دین و
  ۳زندیگ 

  دین و
  ۱زندیگ 

  دین و
  ۲زندیگ 

زابن 
  ۳انگلییس 

زابن 
  ۱انگلییس 

زابن 
جغرافیای   ۳جغرافیا   ۲اتریخ   ۱اتریخ   ۳اتریخ   ۲انگلییس 

  ۲جغرافیا   ایران

  -   کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کل کتاب  -  ابکل کت  کل کتاب  -   ۹/۷/۱۴۰۰
  + کل کتاب

  کل کتاب کار
  + کل کتاب

  کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب کار

  ستایش  ۲۳/۷/۱۴۰۰
 ۱و درس 

  از ابتدای ستایش
 -  ۵تا انتهای درس 

   ۱درس 
 ۴تا انتهای ص 

  های درس
   ۱بخش  -   ۲و  ۱

  ۱درس تا انتهای 
   ۱از درس 

  -   ۴تهای درس تا ان
   ۱درس 

  ۲۶تا انتهای ص 
  +  ۱درس 

   ۱از درس   ۱درس   -   کتاب کار ۱درس 
  -  ۲و  ۱های  درس ۱درس   -   ۴درس  تا انتهای

  از ابتدای ستایش  ۱۴/۸/۱۴۰۰
۳تا انتهای درس 

  ۶از درس 
  تا انتهای

 ۹درس 
  های درس ۱درس  - 

   ۱بخش  -   ۴و  ۳
 ۲  درستا انتهای 

   ۵از درس 
  -   ۸ تا انتهای درس

   ۱درس 
تا انتهای ص 

۳۳  

  + ۲درس 
   ۲درس  

  کتاب کار
 -  

  های درس
  ۲و  ۱

   ۵از درس 
  -   ۸درس  تا انتهای

 ۲درس و  ۱درس 
تا ابتدای مدیریت 

 )۳۰روستاها (ص 
   ۳از درس 

  -  ۵تا انتهای درس 

   ۲از درس   ۵/۹/۱۴۰۰
۵تا انتهای درس 

   ۱۰از درس 
  تا انتهای

 ۱۴درس 
 ۲درس  و ۱ درس - 

 ۲۴های ص تا انت
  های درس

  ۲درس از  ۱بخش  -   ۶و  ۵
  ۴تا انتهای درس 

   ۹از درس 
  -  ۱۱تا انتهای درس 

 ۲۴از ص  ۱درس 
تا  ۲درس  و

+  ۴۸انتهای ص 
  کتاب کار ۱درس 

  + ۳درس 
   ۳درس  

  کتاب کار
 -  

   ۲از درس 
  ۴تا انتهای درس 

   ۹از درس 
  های درس ۲درس   -  ۱۲تا انتهای درس 

  -   ۷و  ۶

   ۴ز درس ا  ۲۶/۹/۱۴۰۰
۷تا انتهای درس 

   ۱۵از درس 
  تا انتهای

 ۱۸درس 
  های درس ۲درس  - 

 ۳درس از  ۱بخش  -   ۸و  ۷
  ۶تا انتهای درس 

   ۱۲از درس 
  - ۱۴تا انتهای درس 

 ۳۴از ص  ۱درس 
تا  ۲درس  و

  ۵۶انتهای ص 

   ۴درس 
   ۴+ درس 

  کتاب کار
 -  

   ۳از درس 
 ۵تا انتهای درس 

   ۱۳از درس 
  تا انتهای 

  ۱۶درس 
 -  

از ابتدای  ۲درس 
مدیریت روستاها 

 ۳) و درس ۳۰(ص 
ونقل  تا ابتدای حمل

  )۵۲آبی (ص 

   ۸از درس 
  -  ۱۰تا انتهای درس 

 از ابتدای ستایش   ۲۴/۱۰/۱۴۰۰
  های درس -  -  ۹تا انتهای درس 

 از( ۱کل بخش  -   -  ۲و  ۱
تا انتهای  ۲ص 

  ۲و بخش  )۷۶ص 
 ۷تا انتهای درس  

 -  -  

 ۲و درس  ۱درس 
+  ۶۰نتهای ص تا ا

 ۲و درس  ۱درس 
کتاب کار تا انتهای 

  ۳۷ص 
 -   -  

   ۱از درس 
   ۱از درس  -   -   ۶تا انتهای درس 

  -   -  ۳تا انتهای درس 

  ۸از درس   ۱۵/۱۱/۱۴۰۰
  از ابتدای ستایش - ۱۱تا انتهای درس 

۵درس  تا انتهای
   ۳درس 

  های درس -  ۴۲تا انتهای ص 
 ۲و  ۱

   ۲بخش 
 ۱درس  و ۲صفحۀ  -  ۸و  ۷های  درس

  ۴تا انتهای درس 
+ درس  ۲درس 

  -   کتاب کار ۲
  +  ۱درس 

  کتاب کار ۱درس 
  های درس

  -   ۷و  ۶
   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۵درس 

از ابتدای  ۳درس 
  ونقل آبی حمل

  -  ۴) و درس ۵۲(ص 
   ۱از درس 

  ا انتهایت
  ۳درس 

  ۱۰از درس  ۶/۱۲/۱۴۰۰
   ۶از درس  - ۱۳تا انتهای درس 

  های درس -  ۳ درس ۹تا انتهای درس 
 ۴و  ۳

  ۲بخش 
  های درس

 ۹و  ۸
   ۵از درس  - 

 ۹تا انتهای درس 
از ص  ۲درس 

تا  ۳و درس  ۶۱
 ۷۹انتهای ص 

  +  ۲درس  - 
کتاب کار ۲درس 

  های درس
   ۶از درس  -  ۸و  ۷

 ۹تا انتهای درس 
تا  ۵و درس  ۴درس 

لغزش  ابتدای زمین
   ۴از درس  -  )۹۳(ص 

 ۶تا انتهای درس 

   ۱۲درس از  ۲۰/۱۲/۱۴۰۰
   ۱۰از درس  - ۱۴تا انتهای درس 

۱۴تا انتهای درس 
  های درس

  های درس -  ۴و  ۳
 ۶و  ۵

  ۲بخش 
   ۱۰از درس  -  ۱۰و  ۹های  درس

۱۳تا انتهای درس 
تا  ۳درس 

  + ۳درس  -  ۸۸انتهای ص 
کتاب کار ۳درس  

  های درس
   ۱۰از درس  -  ۹و  ۸

   ۷از درس  -  ۵درس ۱۴تا انتهای درس 
۱۰رس تا انتهای د

 -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  ۵/۱/۱۴۰۱
 کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  ۱۲/۱/۱۴۰۱

  -   کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کل کتاب  -  کل کتاب  کل کتاب  -   ۱۹/۱/۱۴۰۱
  + کل کتاب
  کارکل کتاب 

  + کل کتاب
  کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب کار

 از ابتدای ستایش   ۲/۲/۱۴۰۱
  های درس -   کل کتاب  ۹تا انتهای درس 

  -   کل کتاب  ۲و  ۱

 از( ۱کل بخش 
تا انتهای  ۲ص 

  ۲و بخش  )۷۶ص 
  ۷تا انتهای درس 

  -   کل کتاب

 ۲و درس  ۱درس 
+  ۶۰تا انتهای ص 

 ۲و درس  ۱درس 
کار تا انتهای  کتاب

  ۳۷ص 

  + کل کتاب
  -   کل کتاب کار

   ۱از درس 
   ۱از درس  -   کل کتاب ۶تا انتهای درس 

  -   کل کتاب۳تا انتهای درس 

تا  ۱۰از درس   ۱۶/۲/۱۴۰۱
تا  ۳از درس   کل کتاب -  ۱۸انتهای درس 

  کل کتاب  -  ۵انتهای درس 
   ۲بخش 

  ۸از درس 
  کل کتاب -  ۱۳تا انتهای درس 

 ۶۱از ص  ۲درس 
تا انتها  ۳درس  و

از ص   + کتاب کار
  تا انتها ۳۸

  + کل کتاب - 
  کل کتاب کار

  ۷درس از 
  ۴از درس   کل کتاب  - ۱۲ انتهای درس تا

  کل کتاب  -  ۶تا انتهای درس 

  -   -   کل کتاب  -   -   کل کتاب  -   -   کل کتاب  ۳۰/۲/۱۴۰۱
+ کل  کل کتاب

  -   -   کل کتاب  -   -   کل کتاب -   -   کتاب کار

 های  آزمون
  جامع

۲۰/۳/۱۴۰۱    ۲۴/۳/۱۴۰۱    ۲۷/۳/۱۴۰۱    ۳۱/۳/۱۴۰۱    ۳/۴/۱۴۰۱  
  ۱۴۰۱جامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی سال 



 

    )۰۰ - ۰۱ تحصییل (سال دو گزینه آزماییش های آزمون بندی محدوده
  انساین] علوم آزماییش گروه اختصایص های [درس ۱۴۰۱سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ

  

  منطق و فلسفه  علوم اجمتاعی  ریایض  زابن عریب  دبيات اختصايصا  موضوع

  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  اپیۀ تحصییل شنایس روان  اقتصاد
 انم کتاب

  اتریخ
  علوم و

 ۳فنون ادیب 
  علوم و

 ۱فنون ادیب 
  علوم و 

 ۲فنون ادیب 
  عریب، 

 ۳زابن قرآن 
  عریب،

  ۱زابن قرآن 
  عریب،

  منطق  فلسفه  ۲فلسفه  ۲ شنایس جامعه ۱ شنایس جامعه ۳ شنایس جامعه  ۲ریایض و آمار  ۱ریایض و آمار   ۳ریایض و آمار   ۲زابن قرآن 

  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب  کل کتاب -   کل کتاب  کل کتاب -  کل کتاب  کل کتاب -   کل کتاب  کل کتاب -   ۹/۷/۱۴۰۰

   ۱درس -   ۲فصل   ۱درس  ۲۳/۷/۱۴۰۰
  ۴تا انتهای ص 

  های درس
تا ابتدای  ۱درس  ۱فصل  -   ۲و  ۱

  ۱درس -   ۱فصل  )۹ترکیب (ص 
   ۱درس از 

  تا انتهای
  ۴درس 

   ۱بخش   ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس- 
  ۱درس   ۲و  ۱های  فصل

  های سدر   ۱۴/۸/۱۴۰۰
  های درس ۱درس -   ۳فصل   ۲و  ۱

 ۲و درس  ۱درس  ۱فصل  -   ۴و  ۳
تا ابتدای اعمال بر روی 

 )۱۶پیشامدها (ص 
  های درس-   ۲فصل 

  ۲و  ۱

   ۵درس از 
  تا انتهای

  ۸درس 
  ۱درس - 

  ۳تا انتهای درس 
   ۱از درس 

 ۴تا انتهای درس 
   ۱از درس 

  ۴تا انتهای درس 

از ابتدای  ۱بخش 
 تا انتهای ۱فصل 

  ۳فصل 
  ۲و  ۱ های درس

  های درس  ۵/۹/۱۴۰۰
  ۲و  ۱های  درس-   ۴فصل   ۳و  ۲

۲۴تا انتهای ص 
  های درس

از ابتدای  ۱درس  ۱فصل  -   ۶و  ۵
  های درس-   ۳فصل ۲) و درس ۹(ص  ترکیب

  ۳و  ۲

   ۹درس از 
  تا انتهای

  ۱۲درس 
   ۳از درس   ۴و  ۳های  درس- 

  ۶تا انتهای درس 
   ۳از درس 

 ۶تا انتهای درس 
   ۱بخش 

 ۳و  ۲ های درس ۴و  ۳های  فصل

   ۳از درس   ۲۶/۹/۱۴۰۰
  های درس ۲درس -   ۱فصل   ۵تا انتهای 

از ابتدای  ۲درس  ۱فصل  -   ۸و  ۷
ها  اعمال روی پیشامد

 ۳) و درس ۱۶(ص 
  های درس-   ۴فصل 

  ۴و  ۳

   ۱۳  درساز 
  تا انتهای

 ۱۶درس 
  ۵و  ۴های  درس- 

   ۵از درس 
تا ابتدای  ۸تا درس 

شکوفایی فلسفه  دورۀ
در جهان اسالم و ایران

   ۵از درس 
 ۷تا انتهای درس 

 ۴فصل  ۱بخش 
   ۲و بخش 

  ۲و  ۱های  فصل
 ۴و  ۳ های درس

۲۴/۱۰/۱۴۰۰  
   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۶درس 
  های درس-  - 

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

  تا انتهای
 ۵درس 

  ۱از درس -  - 
  ۱از درس  ۲و  ۱های  بخش  -   -   ۶تا انتهای درس 

 ۴تا انتهای درس 

  های درس  ۱۵/۱۱/۱۴۰۰
 -   ۷و  ۶

  های درس
  ۱۱و  ۸، ۵، ۲

   ۳درس 
 - ۴۲تا انتهای ص 

  های درس
 ۲و  ۱

 ۲و درس  ۱درس  ۲فصل 
جملۀ  nتا ابتدای مجموع 

  )۶۹(ص  اول یک دنباله
  های درس  ۱فصل  - 

 -  ۶و  ۵
   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۵درس 

  ۶از درس 
 ۳فصل  ۲بخش   ۸و  ۷های  درس  ۸و  ۷های  درس  ۸نتهای درس تا ا

 ۶و  ۵ های درس  ۳و بخش 

  های درس ۶/۱۲/۱۴۰۰
  های  درس -  ۸و  ۷

 -  ۳درس ۱۲و  ۹، ۶، ۳
  های درس

 ۴و  ۳

و فصل  ۲درس  ۲فصل 
تا ابتدای  ۱درس  ۳

 ۸۰فعالیت ص 
 - 

   ۲فصل 
 ۲تا انتهای درس 

  های درس
 -  ۷و  ۶

   ۶از درس 
  تا انتهای

 ۱۰س در 

  ۷از درس 
 ۹تا انتهای درس 

از ابتدای دورۀ  ۸درس 
شکوفایی فلسفه در 

جهان اسالم و ایران تا 
 ۱۰انتهای درس 

  های بخش ۹و  ۸های  درس
۷ تا ۵های  درس ۴و  ۳

  های درس ۲۰/۱۲/۱۴۰۰
 -  ۹و  ۸

  های درس
 ۱۰و  ۷، ۴، ۱ 

  های درس
 -  ۴و  ۳

  های درس
 ۶و  ۵

از ابتدای  ۲درس  ۲فصل 
   ۶۹صفحۀ 

 ۱درس  ۳و فصل  
 - 

و  ۳درس  ۲فصل 
 ۱درس  ۳فصل 

  های درس
 -  ۸و  ۷

   ۱۱از درس 
  تا انتهای

 ۱۵درس 
  های بخش ۱۰و  ۹های  درس ۱۱ تا ۹های  درس ۱۰و  ۹های  درس

۸و  ۷های  درس ۵و  ۴

 -  کل کتاب  کل کتاب  -  -  -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  -  -  -  کل کتاب -  ۵/۱/۱۴۰۱
 کل کتاب -   -   کل کتاب -  کل کتاب -  -  کل کتاب -  -  -  -  -  کل کتاب -  -  ۱۲/۱/۱۴۰۱

  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  -   کل کتاب  کل کتاب -   کل کتاب  کل کتاب -  کل کتاب  کل کتاب -   کل کتاب  کل کتاب -   ۱۹/۱/۱۴۰۱

۲/۲/۱۴۰۱  
   ۱از درس 
  تا انتهای

  ۶درس 
 -   کل کتاب

  های درس
 -   کل کتاب  ۲و  ۱

  و ۱فصل کل 
 -   کل کتاب ۱درس  ۲فصل  

   ۱درس از 
  تا انتهای

 ۵درس 
 -   کل کتاب

  ۱از درس 
  ۶تا انتهای درس 

  ۱از درس 
  ۷تا انتهای درس 

  ۱از درس 
   ۱از درس  ۲و  ۱های  بخش  ۶تا انتهای درس 

 ۴تا انتهای درس 

۱۶/۲/۱۴۰۱  
   ۷از درس 

  تا انتهای
  ۱۲درس 

   ۳از درس   کل کتاب - 
   ۲درس  ۲فصل   کل کتاب -  ۵تا انتهای درس 

  های درس  کل کتاب -  ۳و کل فصل 
  ۷از درس   کل کتاب -  ۱۰تا  ۶

 تا انتهای کتاب
  ۸از درس 

  تا انتهای کتاب
  ۷از درس 

  تا انتهای کتاب

   ۳از بخش 
  تا انتهای

  ۵بخش 

   ۵از درس 
 ۸درس تا انتهای 

  کل کتاب  کل کتاب  -   -   کل کتاب -  -   کل کتاب -  -   کل کتاب -  -   کل کتاب -  -   کل کتاب  ۳۰/۲/۱۴۰۱

 های  آزمون
  جامع

۲۰/۳/۱۴۰۱    ۲۴/۳/۱۴۰۱    ۲۷/۳/۱۴۰۱    ۳۱/۳/۱۴۰۱    ۳/۴/۱۴۰۱  
  ۱۴۰۱جامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی سال 
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