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نگارش  سوم فارسي سوم علوم تجربي سوم ریاضي سوم تاریخ آزمون

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس 17

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس 17

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس  14

کل کتاب
فصل 1 تا پایان فصل 8 97/04/22

شماره آزمون
نگارش چهارمنگارش سومفارسي چهارمفارسي سومعلوم تجربي چهارمعلوم تجربي سومریاضي چهارمریاضي سوم

اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری

درس 1درس هاي 1 و 2 و 3ستایش و درس 1درس هاي 1 و 2درس هاي 1 و 2درس هاي 1 و 2 و 3فصل 1فصل هاي 1 و 97/05/052

درس هاي 1 و 2درس 4 تا پایان درس 7ستایش و درس هاي 1 و 2درس 3 تا پایان درس 6درس هاي 1 و 2 و 3درس هاي 4 و 5فصل هاي 1 و 2فصل هاي 2 و 97/05/193

ستایش و درس 1 تا پایان درس هاي 7 و 8 و 9درس هاي 1 و 2 و 3درس  هاي 6و 7و 8فصل هاي 1 و 2فصل هاي 4 و 97/06/025
درس هاي 1 و 2 و 3درس 8 تا پایان درس11درس 4

درس  هاي 10 و 11 و 12 و درس 1 تا پایان درس 4درس  هاي 9و 10فصل هاي 1 و 2 و 3فصل هاي 6 و 97/06/237
درس 1 تا پایان درس 4درس هاي 12 و 14 و 15درس 1 تا پایان درس 145

کل کتاب97/07/06
کل کتابفصل هاي 1 و 2 و 3فصل 1 تا پایان فصل 8

کل کتابدرس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 14
درس 1 تا پایان درس 17

ستایش و درس 1
 تا پایان درس 5

کل کتاب
درس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 17

پایه چهارم  |  تیزهوشان
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نگارش چهارمفارسي چهارمچهارم علوم تجربيریاضی چهارمتاریخ آزمون

کل کتاب درس 1 تا پایان درس 17کل کتاب درس1 تا پایان درس 17کل کتاب درس1 تا پایان درس 13کل کتاب فصل 1 تا پایان فصل 97/04/227

ریاضی پنجمریاضی چهارمشماره آزمون
علوم تجربی علوم تجربي چهارم

پنجم
نگارش پنجمنگارش چهارمفارسی پنجمفارسی چهارم

فیزیک
شیمی و 

زیست شناسیزمین شناسی

درس 1 درس های 1 و 2 و 3 درس 1 درس های 1 و 2 و 3 درس های 1 و 2 درس 9 شیمی: درس 1 درس 3 فصل 1فصل هاي 1 و 97/05/052

درس 4 تا درس هاي 1و 2درس های 4 و 5 و 6 درس هاي 1 و 2 و 3 درس 10 شیمی: درس 2 درس 4فصل 1فصل های 2 و 97/05/193
درس هاي 1 و 2پایان درس  7

ستایش و درس هاي 6 و 7 و 10درس 1 تا پایان درس 4درس 11شیمی: درس 2درس 5فصل هاي 1 و 2فصل هاي 4 و 97/06/025
درس  هاي 1 و 2 و 3

درس هاي
درس هاي 1 و 2 و 103 و 11 و 12

درس 11 تا درس 1 تا پایان درس 5درس های 12 و 13زمین شناسی: درس 6درس های 7 و 8فصل هاي 1 و 2فصل هاي 5 و 97/06/236
پایان درس 15

ستایش و درس 1 تا 
پایان درس 4

درس هاي
13 و 14 و 15

درس 1 تا پایان 
درس 5

کل کتاب97/07/06
درس هایفصل هاي 1 و 2فصل 1 تا پایان فصل 7

3 و 4 و 5 و 7 و 8
شیمی: 

درس های 1 و 2 و 6
درس 9 تا 

کل کتاب درس 1 تا درس 1 تا پایان درس 5پایان درس 13
پایان درس 17

ستایش و درس 1 
تا پایان درس 4

کل کتاب ، درس 1 
تا پایان درس 17

درس 1 تا پایان 
درس 5

پایه پنجم  |  تیزهوشان
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نگارش پنجمفارسی پنجمعلوم پنجمریاضی پنجمتاریخ  آزمون

درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  17درس 1 تا پایان درس  12فصل 1 تا پایان فصل 97/04/227

شماره آزمون

نگارش ششمنگارش پنجمفارسی ششمفارسی پنجمعلوم ششمعلوم پنجمریاضی ششمریاضی پنجم

)اختیاری()اجباری(
)اجباری(

)اختیاری()اجباری()اختیاری()اجباری()اختیاری( زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

درس 1درس 1 تا پایان درس 4درس های 1و 2درس های 1و 2و 3درس های 1و 2درس  5درس 2 درس  1فصل  1فصل های 1 و 97/05/052

درس 1درس  6درس 2 درس 3فصل های 1 و 2فصل های 1 و 97/05/192
 تا پایان درس 4

درس 4 
تا پایان درس 7

درس 1 
تا پایان درس 4

درس 5 
درس های 1و 2تا پایان درس 8

درس 8 درس 1 تا پایان درس 5درس  7درس 4 درس 8فصل های 1 و 2فصل های  3و  4و 97/06/025
درس 9 درس 1 تا پایان درس 5تا پایان درس 11

درس های 1و 2و 3تا پایان درس  13

درس 12 درس 1 تا پایان درس 6درس های 11 و 12 درس  10درس 9فصل های  1و 2و 3 فصل های 5و 97/06/236
درس 1 درس های 14 و 15 و 16درس 1 تا پایان درس 6تا پایان درس  15

تا پایان درس 4

درس های 1 و 3و 8 فصل های 1و 2و 3 فصل 1 تا پایان فصل 97/07/067
درس های   5و 6  و 7درس های  2و 4 و 10و 9

درس 1 درس 1 تا پایان درس 6و 11 و 12
درس 1 درس 1 تا پایان درس 6تا پایان درس 17

تا پایان درس 17
درس 1 

تا پایان درس 4

پایه ششــم  |  تیزهوشان
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ر
نگارش ششمفارسی ششمعلوم ششمریاضی ششمتاریخ  آزمون

97/04/22
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل  7
کل کتاب

درس 1 تا پایان درس  14
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  17
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  17

شماره آزمون

فارسی هفتمنگارش ششمفارسی ششمعلوم هفتمعلوم ششمریاضی هفتمریاضی ششم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری
زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

راهبردهای حل مسئلهفصل های  1و  97/05/052
شیمی:درس های 1و 6فصل 1

ستایش و درس های فصل های 1و 2درس 11درس 2
1و 2

ستایش و درس های 
ستایش و درس 11و 2

شیمی:د رس های 7و 8فصل های 1و 2فصل های 2و 97/05/193
درس 3 تا پایان درس درس های 3و 4فصل های 1و 2 و 3درس 12درس 3

6
ستایش و درس های 

1و 2

زمین شناسی:درس های  9و 10فصل های 2و 3فصل های 3و 97/06/024
درس های 7و 9 و 10 درس های 5و 6 و 7و 9فصل های 3و 4 و 5درس 12درس 4

و 11

ستایش و 
درس های 1
و 2 و 3

زمین شناسی:درس 14فصل های 3و 4فصل های 5و 97/06/236
درس های 10 و 11  و 12 فصل های 5و 6درس 13درس 5

و  14
درس های 12 و 14  و 

15

ستایش و درس 
 1

تا پایان درس 4

کل کتاب97/07/06
درس های  1و 6و 7و 8و 9و فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 1 تا پایان فصل 7

10 و 14
شیمی:

ستایش و درس 1 تا فصل 1 تا پایان فصل 7درس 11 و 12 و 13درس 2 تا پایان درس  5
پایان درس 17

ستایش و درس 1 تا 
پایان درس 17

ستایش و درس 1
 تا پایان درس 6

پایه هفتم  |  تیزهوشان
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ر
نگارش هفتم فارسی هفتمعلوم هفتمریاضی هفتمتاریخ  آزمون

97/04/22
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل  9
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل 15
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس 17
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  8

شماره آزمون

فارسی هشتمنگارش هفتمفارسی هفتمعلوم هشتمعلوم هفتمریاضی هشتمریاضی هفتم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری
زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

شیمی:فصل های 1و 2فصل 1فصل های 1و 97/05/052
ستایش و درس 1ستایش و درس های 1 و 2ستایش و درس های 1و 2و 3فصل 1فصل های 11 و  12فصل 3

شیمی:فصل 8فصل های 1و 2فصل های 3و 4 97/05/19
ستایش و درس های درس های 3و 4درس 4 تا پایان درس 7فصل های  1و 2 فصل 13فصل 4

1و 2

زمین شناسی:فصل 9فصل های 2و 3فصل های 5و 97/06/026
درس های 1و 2 و 3درس های  5و 6درس های8و9و10فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 14فصل های 5و 6

زمین شناسی:فصل 10فصل های 3و 4فصل های 7و 97/06/238
درس های 3و 4و 5درس های  7و 8درس های 11 و 12 و 13فصل های4و5و6فصل 15فصل  7

97/07/06
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل 9
فصل 1 

تا پایان فصل 4
فصل های 1و 2 

و 8 و  9 و 10
شیمی:

فصل3 تا پایان فصل7
فصل11 

تا پایان فصل15
فصل1 

تا پایان فصل7
ستایش و درس 1 
تا پایان درس 17

ستایش و درس 1 
تا پایان درس  8

ستایش و درس 1 
 تا پایان درس 7

پایه هشتم  |  تیزهوشان
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ر
نگارش هشتمفارسی هشتمعلوم هشتمریاضی هشتمتاریخ  آزمون

کل کتاب / ستایش و درس 1 تا پایان درس 8کل کتاب / ستایش و درس 1 تا پایان درس 17کل کتاب / فصل 1 تا پایان فصل 15کل کتاب / فصل 1 تا پایان فصل 97/04/229

شماره آزمون

فارسی نهمنگارش هشتمفارسی هشتمعلوم نهمعلوم هشتمریاضی نهمریاضی هشتم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری زیست شناسی شیمی و زمین شناسیفیزیک

شیمی:فصل 9فصل 1فصل های 1و 97/05/052
ستایش فصل 1فصل 4فصل 1 

ستایش ستایش و درس های 1و 2و درس های 1 و 2و 3
و درس 1

شیمی: فصل 10فصل های 1و 2فصل های 3و 97/05/194
ستایش و درس های درس های 3و 4درس های 4 و 5 و 6فصل های 1 و 2فصل 5فصل 2

1و 2 و 3

شیمی: فصل 14فصل های 2و 3فصل های 5و 97/06/026
فصل های 1و 2و 3فصل های 6 و 7فصل 3

درس 7 
تا پایان 
درس 10

ستایش و درس 1 درس های 5و 6
تا پایان درس 4

زمین شناسی:فصل 15فصل های 3و 4فصل های 7و 97/05/238
درس های 11 و 12 فصل های 3و 4فصل 8فصل های 11 و12 

درس های 6و 7درس های 7و 8و 13

شیمی: فصل های 1و 2و 3فصل های 9و 10 و 14 و 15فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 1 تا پایان فصل 97/07/069
فصل های 11 و 12 و 13

فصل  4 تا پایان 
ستایش و درس 1 فصل 1 تا پایان فصل 5فصل 8

تا پایان درس 17
ستایش و درس 1 

تا پایان درس 8
ستایش و درس 1 

تا پایان درس 8

پایه نهم  |  تیزهوشان
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زبان انگلیسی نهمعربی نهمنگارش نهمفارسی نهمتاریخ آزمون

کل کتابکل کتاب97/04/22

درس1درس های1و2ستایش و درس1ستایش تا پایان درس97/05/053

درس2 و Review1درس های3و4 درس های 2و3درس4 تا پایان درس97/05/197

درس های3و4 )تا ابتدای grammar(درس های5و6درس های4و5درس8 تا پایان درس97/06/0210

درس های4و5 )تا ابتدای grammar(درس های7و8درس های6و7درس11 تا پایان درس97/06/1613

درس های1 تا5 )تا ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس8ستایش تا پایان درس7ستایش تا پایان درس97/06/2313

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

پایه دهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



121

پایه دهم انسانی  |  عمومی

تاریخ آزمون
زبان انگلیسی نهمعربی زبان قرآن )1(عربی نهمنگارش نهمفارسی نهم

اجباریاختیاریاجباریاجباری

کل کتابکل کتاب97/04/22

درس1درس 1درس های1و2ستایش و درس1ستایش تا پایان درس97/05/053

درس2 و Review1درس های1و2درس های3و4درس های 2و3درس4 تا پایان درس97/05/197

درس های3و4 )تا ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس3درس های5و6درس های4و5درس8 تا پایان درس97/06/0210

درس های4و5 )تا ابتدای grammar(درس های1 تا 4 )ابتدای تمارین(درس های7و8درس های6و7درس11 تا پایان درس97/06/1613

درس های 1 تا 5  )ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس4درس1 تا پایان درس8ستایش تا پایان درس7ستایش تا پایان درس97/06/2313

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06
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تاریخ آزمون
شیمی )1( فیزیک )1(علوم نهمریاضی )1(ریاضی نهم 

انتخابی )از بین 2 درس، سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اجباریاختیاریاجباری

کل کتابکل کتاب97/04/22

فصل1 فصل1 )تا پایان اندازه گیری: خطا و دقت(فصل1 تا پایان فصل3فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(فصل های1و97/05/052
)تا پایان تکنسیم، نخستین عنصر ساخت بشر(

فصل1 فصل های1و2 )تا پایان کار انجا م شده توسط نیروی ثابت(فصل4 تا پایان فصل6فصل1فصل های3و4 )تا پایان توان صحیح(97/05/19
)تا پایان شمارش ذره ها از روی جرم آنها(

فصل1 )تا پایان کشف ساختار اتم(فصل های1و2 )تا پایان کار و انرژی پتانسیل(فصل7 تا پایان فصل9فصل  های 1 و2 )تا پایان دایره مثلثاتی(فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان فصل97/06/025

فصل1 )تا پایان ساختار اتم و رفتارآن(فصل  های1 و2فصل10 تا پایان فصل12فصل های 1تا3 )پایان ریشه n اُم(فصل های6و7 )تا پایان محاسبات عبارت های گویا(97/06/16

فصل1فصل  های1تا3 )پایان نیروهای بین مولکولی(فصل1 تا پایان فصل12فصل  1 تا پایان فصل 3فصل های1تا7 )پایان محاسبات عبارت های گویا(97/06/23

کل کتابکل کتاب97/07/06

پایه دهم ریاضی  |  اختصاصی
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پایه دهم تجربی  |  اختصاصی

تاریخ  آزمون
شیمی )1(زیست شناسی )1(علوم نهمریاضی )1(ریاضی نهم

انتخابی )از بین 2 درس، سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اجباریاختیاریاجباری

کل کتابکل کتاب97/04/22

فصل1 )تا پایان تکنسیم، فصل1فصل1 تا پایان فصل3فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(فصل های1و97/05/052
نخستین عنصر ساخت بشر(

فصل1 )تا پایان شمارش فصل های1و2 )تا پایان ساختار و عملکرد لوله    ء  گوارش( فصل4 تا پایان فصل6فصل1فصل های3و4 )تا پایان صحیح(97/05/19
ذره ها از روی جرم آنها(

فصل1 )تا پایان کشف ساختار اتم(فصل های1و2 )تا ابتدای تنوع گوارش در جانداران(فصل7 تا پایان فصل9فصل  های 1 و2 )تا پایان دایره مثلثاتی(فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان فصل97/06/025

فصل1 )تا پایان ساختار اتم و رفتار آن(فصل های1 تا3 )ابتدای تهویه ششی(فصل10 تا پایان فصل12فصل های 1تا3 )پایان ریشه n اُم(فصل های6و7  )تا پایان محاسبات عبارت های گویا(97/06/16

فصل1فصل  1 تا پایان فصل 3فصل1 تا پایان فصل12فصل  1 تا پایان فصل 3فصل های1تا7 )پایان محاسبات عبارت های گویا(97/06/23

کل کتابکل کتاب97/07/06
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تاریخ آزمون
منطقعلوم و فنون ادبی )1(اقتصادریاضی و آمار )1(ریاضی نهم

انتخابی )از بین 3 درس، سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اختیاریاجباری

کل کتاب97/04/22

درس1ستایش تا پایان درس2بخش1)تا پایان فصل2(فصل1)تا ابتدای عبارت های گویا(فصل های1و97/05/052

درس های 1 و 2ستایش تا پایان درس4بخش1فصل 1فصل های3و4 )تا پایان توان صحیح(97/05/19

فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان 97/06/02
فصل5

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای حل معادله 
درس1 تا پایان درس3ستایش تا پایان درس6بخش های 1 و 2 ) تا پایان فصل2(درجه 2 و کاربرد ها(

فصل های6و7 )تا پایان محاسبات 97/06/16
عبارت های گویا(

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای معادله های 
درس1 تا پایان درس4ستایش تا پایان درس8بخش های 1 و 2شامل عبارت های گویا(

فصل های1تا7 )پایان محاسبات 97/06/23
عبارت های گویا(

پایان فصل1(فصل های 1 و 2 درس1 تا پایان درس5ستایش تا پایان درس9بخش های 1 تا 3 )

کل کتاب97/07/06

پایه دهم انسانی  |  اختصاصی
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زبان انگلیسی )1(عربی زبان قرآن )1(فارسی )1(تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتاب97/04/22

درس1درس های1و2ستایش تا پایان درس97/05/054

درس2 )تا پایان pronunciation(درس های3و4 )تا ابتدای حوار)فی صالة التفتیش بالجمارك((درس5 تا پایان درس97/05/198

 درس4 )از ابتدای حوار)فی صالة التفتیش بالجمارك((درس9 تا پایان درس97/06/0211
درس2 )از ابتدای writing( تا درس3 )پایان grammar( تا پایان درس5

درس3 )از ابتدای listening and speaking( تا درس4 )پایان Reading(درس های6و7 )تا ابتدای نون الوقایة(درس12 تا پایان درس97/06/1616

درس های1تا4 )پایان Reading(درس های1تا7 )تا ابتدای نون الوقایة(ستایش تا پایان درس97/06/2316

کل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

پایه یازدهم  ریاضی و تجربی  |  عمومی
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تاریخ 
فارسی)1(آزمون

عربی  زبان قرآن )2(عربی  زبان قرآن )1(
زبان انگلیسی )1(

اختیاریاجباری

کل کتابکل کتاب97/04/22

درس1درس 1 )تا ابتدای التمارین(درس های1و2ستایش تا پایان درس97/05/054

درس2 )تا پایان pronunciation(درس 1درس های3و4درس5 تا پایان درس97/05/198

درس2 )از ابتدای writing( تا درس3 )پایان درس های 1 و 2 )تا ابتدای التمارین(درس های5و6درس9 تا پایان درس97/06/0211
)grammar

درس3 )از ابتدای listening and speaking( تا درس های 1 و 2درس 7درس12 تا پایان درس97/06/1616
)Reading درس4 )پایان

درس های1تا4 )پایان Reading(درس 1 تا پایان درس 3درس 1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس97/06/2316

کل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

پایه یازدهم  انسانی  |  عمومی
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پایه یازدهم  ریاضی  |  اختصاصی

شیمیفیزیکهندسهریاضیات

اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری تاریخ  
آزمون

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(هندسه )2(هندسه )1(حسابان)1(ریاضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/04/22

فصل های1و2 )تا پایان 97/05/05
نسبت های مثلثاتی(

فصل 1 )تا پایان معادالت 
درجه دوم(

فصل1
فصل 1 

فصل 1  )تا ابتدای برهم نهی فصل1)تا ابتدای زاویه ء   ظلی(
میدان های  الکتریکی( 

فصل1
 )تا پایان کشف ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم ها( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(97/05/19
فصل2 )تا پایان تشابه مثلث ها (فصل 1 تا پایان فصل3

فصل 1 
)تا ابتدای رسم مماس بر دایره

 از نقطه ای خارج دایره(
فصل 1 )تا ابتدای میدان فصل2

الکتریکی در داخل رسانا ها(

فصل1)از ابتدای توزیع الکترون ها
 در الیه ها و زیرالیه ها( 

تا فصل2)پایان اکسیژن، گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

فصل 1 
)تا ابتدای عنصرها به چه 
شکلی در طبیعت یافت 

می شوند؟(

فصل  های4و5 97/06/02
)تا ابتدای انواع توابع(

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای معادالت و توابع(

فصل2 )از ابتدای کاربردهایی 
از قضیـه ء   تالس و تشابه مثلث ها (
 تا فصل3 )پایان چندضلعی ها و 

ویژگی هایی از آنها(

فصل 1 
)تا ابتدای چندضلعی های 

محاطی و محیطی(
فصل 1فصل 3

فصل 2 )از ابتدای واکنش های 
شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 
تا )ابتدای خواص و رفتار گازها(

فصل 1 
)تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز(

فصل5 )از ابتدای انواع توابع(97/06/16
 تا پایان فصل6

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای اعمال روی 

توابع(

فصل 3 )از ابتدای مساحت
 و کاربردهای آن(

 تا فصل4 )ابتدای تعامد(

فصل 1 
)تا ابتدای چهارضلعی های 

محاطی و محیطی(
فصل4

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای انواع 
مقاومت ها و کدگذاری رنگی 

مقاومت های کربنی(

فصل 2 )از ابتدای خواص و رفتار 
گازها( تا فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

فصل های 1 تا 3 فصل1 تا پایان فصل97/06/236
)پایان تابع نمایی(

فصل1 تا پایان فصل 1فصل های1تا4 )ابتدای تعامد(
فصل4

)تا ابتدای نیروی محرکه فصل های 1 و 2 
الکتریکی و مدارها(

فصل  های1تا3 
)پایان غلظت مولی(

فصل 1 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06
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پایه یازدهم  تجربی  |  اختصاصی

شیمیفیزیکزیست شناسیریاضیات

اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری تاریخ  
آزمون

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(زیست شناسی )2(زیست شناسی )1( ریاضی )2(ریاضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/04/22

فصل های1و2 )تا پایان 97/05/05
نسبت های مثلثاتی(

فصل 1
)تا پایان درس دوم(

فصل های1و2 )تا پایان ساختار
 و عملکرد لوله گوارش(

فصل 1
فصل1)تا ابتدای نخاع(

فصل 1
)تا ابتدای میدان 

الکتریکی(

فصل1
 )تا پایان کشف ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم ها( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(97/05/19
 تا پایان فصل3

فصل های 1 و 2
)تا پایان درس اول(

فصل2 )از ابتدای جذب مواد 
و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(

 تا پایان فصل3  

فصل های 1 و 2
فصل2)تا ابتدای شنوایی و تعادل(

فصل 1
)تا ابتدای خطوط 
میدان الکتریکی(

فصل1)از ابتدای توزیع الکترون ها
 در الیه ها و زیرالیه ها( 

تا فصل2)پایان اکسیژن، گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

فصل 1 
)تا ابتدای عنصرها به چه 
شکلی در طبیعت یافت 

می شوند؟(

فصل  های4و5 97/06/02
فصل4فصل های 1 و 2)تا ابتدای انواع توابع(

فصل های 1 تا 3
)ابتدای ماهیچه و حرکت(

فصل 3 )تا ابتدای 
شناوری و اصل 

ارشمیدس(

فصل 1
  )تا ابتدای پتانسیل 

الکتریکی(

فصل 2 )از ابتدای واکنش های 
شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 
تا )ابتدای خواص و رفتار گازها(

فصل 1 
)تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز(

فصل5 )از ابتدای انواع توابع(97/06/16
 تا پایان فصل6

فصل های 1 تا 3
)پایان درس اول(

فصل های 5 و6 
)تا پایان ویژگی های یاخته گیاهی(

فصل های 1 تا 4
)ابتدای غده های درون ریز(

فصل 3 )از ابتدای شناوری
 و اصل ارشمیدس( 

تا فصل4 )ابتدای روش های 
انتقال گرما(

فصل 1
)تا ابتدای خازن(

فصل 2 )از ابتدای خواص و رفتار 
گازها( تا فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

فصل 1 فصل1 تا پایان فصل97/06/236
تا پایان فصل 3

فصل های1تا6 
فصل  های1تا4 )ابتدای فصل های 1 تا 4)پایان ویژگی های یاخته گیاهی(

فصل 1روش های انتقال گرما(
فصل  های1تا3 

)پایان غلظت مولی(
فصل 1 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06
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پایه یازدهم  انسانی  |  اختصاصی

فلسفه و روان شناسی منطقعلوم و فنون ادبیاقتصادریاضیات

اختیاریاجباری

اجباری

اختیاریاجباری

اجباری

انتخابی 2انتخابی 1 تاریخ  
آزمون

علوم و فنون ادبی علوم و فنون ادبی )1(ریاضی و آمار )2(ریاضی و آمار )1(
روان شناسیفلسفه)2(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/04/22

فصل97/05/051
فصل 1

)تا ابتدای ترکیب شرطی
 دو گزاره(

درس های 1 و 2ستایش و درس 1ستایش تا پایان درس4بخش1
بخش اول

درس 1)تا پایان فلسفه چیست 1(

فصل 1فصل97/05/192
)تا پایان درس 1(

ستایشدرس5 تا پایان درس8بخش2
درس های 3 و 4 تا پایان درس 2

بخش اول
)تا ابتدای فلسفه چیست 3(

درس های 1 و 2
)تا پایان رشد اخالقی
 در دوره ی کودکی(

ستایش درس9 تا پایان درس12بخش3فصل 1فصل97/06/023
تا پایان درس 3

درس های 1 و 2بخش اولدرس های 5 و 6

فصل های 1 و 2فصل97/06/164
)تا پایان تابع ثابت(

ستایش درس13 تا پایان درس16بخش4
بخش های اول و دومدرس های 7 و 8تا پایان درس 4

)تا پایان آغاز فلسفه(
درس 1 

تا پایان درس 3

فصل های 1 و 2فصل1 تا پایان فصل97/06/234
)تا پایان درس 1(

ستایش ستایش تا پایان درس16بخش1 تا پایان بخش4
تا پایان درس 5

درس1 تا پایان 
درس 8

بخش های اول و دوم
)تا پایان شهید راه حکمت(

درس 1
 تا پایان درس 4

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06
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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  انسانی  |  عمومی

زبان انگلیسی2 دین و زندگی2عربی زبان قرآن2نگارش2 فارسی 2 تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتاب    97/04/22

درس 1)تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس4درس های 1 و 2درس های1و2درس1 تا پایان درس97/05/054

درس 1درس5 تا پایان درس 8درس 3درس3درس5 تا پایان درس 97/05/198

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس9 تا پایان درس 12درس 4درس4درس9 تا پایان درس 97/06/0211

درس 2درس13 تا پایان درس15درس های5 و6درس5درس12 تا پایان درس97/06/1614

درس های 1 تا 3 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس15درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس5درس1 تا پایان درس97/06/2314

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

 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  ریاضی  |  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

زوج كتاباجباریزوج كتاباجباریزوج كتاب2زوج كتاب1اجباریاجباریاجباری آزمون

آمار و هندسه2حسابان1
شیمی1شیمی3شیمی2فیزیک1فیزیک3فیزیک2هندسه1هندسه3ریاضی1حسابان2احتمال

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/04/22

فصل1 )تا ابتدای فصل97/05/051
درس3(

فصل1 )تا ابتدای 
درس3(

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
فصل1

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود. 
 سرفصل متعاقبًا فصل1فصل1

فصل1 )تا ابتدای نفت هدیه ای فصل 1اعالم می شود.
شگفت انگیز(

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

فصل1
)تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل1فصل1 فصل97/05/192
 سرفصل 

متعاقبًا اعالم 
می شود. 

فصل 2
 سرفصل 

متعاقبًا اعالم 
می شود. 

فصل2 
)تا ابتدای 
درس3(

 فصل2
)تا ابتدای نیروی 
محرکه الکتریکی 

و مدار(

 سرفصل متعاقبًا 
فصل2اعالم 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

فصل2 )تا ابتدای فصل2 فصل97/06/023
درس3(

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
فصل3و4

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
فصل2

فصل2 )از ابتدای 
نیروی محرکه 
الکتریکی و مدار(

تاپایان فصل

 سرفصل متعاقبًا 
فصل3اعالم می شود.

فصل2 )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؟(

فصل3 )تا ابتدای فصل97/06/164
درس3(

فصل 2 )از ابتدای 
درس3( تا پایان 

فصل3

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
فصل5

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
 سرفصل متعاقبًا فصل3فصل 3 

فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت( تا فصل4اعالم می شود. 
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( (

فصل1 تا پایان 97/06/23
فصل4

فصل های1تا3 )تا 
فصل های1تا3ابتدای درس3(

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
کل کتاب

 سرفصل 
متعاقبًا اعالم 

می شود.
فصل1 کل کتاب

تا پایان فصل3
 سرفصل متعاقبًا 

فصل های1تا3 )تا ابتدای الکل ها و کل کتاباعالم می شود.
اسیدها(

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
کل کتابمی شود.

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

شیمیفیزیک ریاضیات
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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
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اجباری

زوج كتاباجباریزوج كتاباجباری

اجباری   علوم و فنون 
ادبی2

  علوم و فنون 
ادبی3

علوم و فنون 
منطقفلسفه2فلسفه1جامعه شناسی1جامعه شناسی3جامعه شناسی2ریاضی و آمار1ریاضی و آمار3ریاضی و آمار2ادبی1

کل کتابکل کتابکل کتاب97/04/22

ستایش تا 97/05/05
پایان درس3

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

ستایش
 تا پایان 
درس4

فصل1 
 )تا ابتدای درس2(

سرفصل متعاقبًا 
فصل1اعالم می شود. 

بخش1
)تا پایان 

تولید(

 درس1 تا پایان 
درس3

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

درس1 تا پایان 
درس3

بخش1 )تا ابتدای فلسفه 
چیست3(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس1 تا 
پایان درس3

درس های
1و2

درس4 تا 97/05/19
پایان درس6

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

درس5 
تا پایان 
درس9

فصل1)از ابتدای 
درس2(تا فصل2
)ابتدای درس2(

سرفصل متعاقبًا 
فصل2 اعالم می شود. 

بخش1
)از ابتدای بازار(

تا بخش2
)پایان پول(

 درس4 تا پایان 
درس6

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

درس4 تا پایان 
درس6

بخش1 )از ابتدای فلسفه 
چیست3( تا بخش2 

)ابتدای شهید راه حکمت(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس4 تا 
پایان درس6

درس های
3و4

درس7 تا97/06/02
پایان درس9

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

درس10
 تا پایان

 درس12

فصل2 
 )درس2(

سرفصل متعاقبًا 
فصل 3اعالم می شود. 

بخش2
)از ابتدای بانک(

تا پایان 
بخش3

 درس7 تا پایان 
درس9

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

   درس7 تا پایان 
درس9

بخش2 
)شهید راه حکمت(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس های
درس5 7و8

درس10 تا97/06/16
پایان درس11

سرفصل متعاقبًا 
اعالم می شود. 

درس13
 تا پایان
 درس16

فصل2 )از ابتدای 
درس3(تا فصل 3
)ابتدای درس2(

 سرفصل متعاقبًا 
فصل 4اعالم می شود.

بخش های4و5
) تا پایان اقتصاد

بین الملل(

   درس10 تا پایان 
درس13

 سرفصل متعاقبًا اعالم 
می شود.

   درس10 تا پایان 
درس13

  بخش2 )گوهرهای اصیل
 و جاودانه(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس های
9و10

درس های
6و7

97/06/23
ستایش 
تا پایان 
درس11

سرفصل متعاقبًا 
فصل  های1تا 3کل کتاباعالم می شود. 

)ابتدای درس 2(
سرفصل متعاقبًا 
کل کتاباعالم می شود. 

 بخش های
1تا5

)  پایان اقتصاد
بین الملل(

  درس1 تا پایان 
درس13

سرفصل متعاقبًا اعالم 
کل کتابمی شود. 

بخش های1و2 
)تا پایان گوهرهای اصیل 

و جاودانه(

سرفصل 
متعاقبًا 
اعالم 

می شود. 

درس هایکل کتاب
1تا7

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب97/07/06

 اعالم خواهد گردید.
ً
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