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زبان انگلیسی2دین و زندگی 2عربی زبان قرآن2نگارش2 فارسی2تاریخ  آزمون

کل کتاب97/04/22

درس 1 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس3درس های1و2درس های1و2درس1 تا پایان درس97/05/054

درس 1درس4 تا پایان درس6درس3درس3درس5 تا پایان درس97/05/198

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس های7 و8درس های4و5درس4درس9 تا پایان درس97/06/0211

درس  2درس های9 و10درس6درس5درس12 تا پایان درس97/06/1614

درس های1تا3 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس10درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس5درس1 تا پایان درس97/06/2314

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

پایه دوازدهم  ریاضی و تجربی  |  عمومی

 اعالم خواهد گردید.
ً
هفت آزمون فوق در تابستان و به منظور دوره ی پایه ی یازدهم برگزار خواهد شد و بودجه بندی دروس پایه ی دوازدهم نیز متعاقبا
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پایه دوازدهم  تجربی  |  اختصاصی

 اعالم خواهد گردید.
ً
هفت آزمون فوق در تابستان و به منظور دوره ی پایه ی یازدهم برگزار خواهد شد و بودجه بندی دروس پایه ی دوازدهم نیز متعاقبا

  تاریخ

 آزمون

زوج كتاباجباریزوج كتاباجباریزوج كتاباجباریزوج كتاباجباری

شیمی 1شیمی 3شیمی 2فیزیک 1فیزیک 3فیزیک 2زیست شناسی 1زیست شناسی 3زیست  شناسی 2ریاضی 1ریاضی3ریاضی 2

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/04/22

فصل های 1و97/05/052
سرفصل 

متعاقبًا اعالم 
می شود. 

سرفصل فصل های 1 و 2فصل 1
فصل های 1 و 2متعاقبًا اعالم می شود. 

فصل1 )تا ابتدای 
انرژی پتانسیل 

الکتریکی(

سرفصل متعاقبًا 
 فصل 1 فصل 1اعالم می شود. 

)تا ابتدای نفت هدیه ای شگفت انگیز(

سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود. 

فصل1
)تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل های 3 و97/05/194
سرفصل 

متعاقبًا اعالم 
می شود. 

سرفصل فصل های 3 و 4فصل2
فصل های 3 و 4متعاقبًا اعالم می شود. 

فصل 1)از ابتدای انرژی 
پتانسیل الکتریکی(تا فصل 
2)ابتدای عوامل موثر بر 

مقاومت الکتریکی(

 سرفصل متعاقبًا 
فصل 2اعالم می شود.

فصل1 )از ابتدای نفت هدیه ای 
شگفت انگیز( تا فصل2 )تا ابتدای 
آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای 

تأمین انرژی(

سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود. 

فصل1
)از ابتدای کشف 

ساختار اتم(
تا پایان فصل

فصل های4 و 97/06/025
سرفصل 

متعاقبًا اعالم 
می شود. 

 فصل  های
سرفصل فصل های 5 و 6 3 و4

متعاقبًا اعالم می شود. 

فصل های 5 و6
)تا پایان ویژگی های 

یاخته  ی گیاهی(
سرفصل متعاقبًا فصل2

فصل 3اعالم می شود. 
فصل 2 )از ابتدای آنتالپی سوختن 
تکیه گاهی برای تأمین انرژی( تا 

)ابتدای پیوند با صنعت(

سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود. 

فصل 2)تا ابتدای 
چه بر سر هواکره 

می آوریم؟(

فصل97/06/166
سرفصل

 متعاقبًا اعالم 
می شود. 

فصل های 7 و 8 )تا پایان فصل5
تولید مثل جنسی(

سرفصل 
متعاقبًا اعالم می شود. 

فصل6 )از ابتدای
 سامانه بافتی(

تا فصل 7 )ابتدای 
انتقال مواد در گیاهان(

فصل3 )تا ابتدای 
پدیده القای 

الکترومغناطیسی(

 سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود.

فصل4 
)تا پایان  تغییر 
حالت های ماده(

فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت( 
تا فصل3 )تا ابتدای الکل ها و 

اسیدها(

سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود. 

فصل 2)از ابتدای 
چه بر سر هواکره 

فصل 3  می آوریم؟(تا 
ابتدای غلظت مولی( (

97/06/23
فصل های 1 تا 6 

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
کل کتاب

فصل های1 
تا 8 )پایان تولید مثل 

جنسی(

سرفصل 
کل کتابمتعاقبًا اعالم می شود. 

 فصل های 1 تا 3 
)تا ابتدای پدیده القای 

الکترومغناطیسی(

 سرفصل متعاقبًا 
کل کتاباعالم می شود.

 فصل های 1 تا 3 
)تا ابتدای الکل ها و اسیدها(

سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود. 
کل کتاب

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

شیمیفیزیک زیست شناسیریاضیات


