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آزمونمحدوده گزينهبندي تحصيلي پيشرفت ارزشيابي (هاي تحصيليدو )97-98سال
اختصاصيدرسدرس[[متوسطهمتوسطهدومدومدورةدورةيازدهميازدهمپايةپايةانانآموزآموزدانشدانشةةويژويژ و عمومي اختصاصيهاي و عمومي فيزيـكةةرشترشتهاي و فيزيـكرياضي و ]]رياضي

كتاب نام

تاريخ
قرآنعربي2فارسي زبان ،2

و دين
2زندگي

انگليسي 2زبان
رياضيات

شناسيزمين2يميش2فيزيك
احتمال2هندسه1حسابان و آمار

1آزمون
20/7/97

ستایش
درس ۱و

دهم پایۀ قواعد مرور
درس ترجمۀ ۱و

»۴تا۱هایصفحه«
۱درس۱درس

ابتدای Readingتا

و۱هایدرس۱فصل
صفرهای۲ ابتدای تا

(ص )۱۰تابع

۱درس۱فصل
زاویۀ ابتدای تا

(ص )۱۴ضلی

۱درس۱فصل
ترکیب ابتدای تا
دوگزاره رشطی

۱فصل
الکرتیکی«ابتدایتا »میدان

رفتار۱فصل ابتدای تا
اتم شعاع و عنرصها

ابتدای۱فصل تکوین«تا
آن در زندگی آغاز و »زمین

2آزمون
11/8/97

ستایشو
هایدرس۱درس۲و۱هایدرس

۲و۱
۱درس

ابتدای Seeتا also
۱فصل

درس ابتدای ۵تا
۱فصل

درس ابتدای تا
۲

۱فصل
درس ابتدای ۲تا

ابتدای۱فصل تا
الکرتیکی« پتانسیل »انرژی

ابتدای۱فصل عنرصها«تا
طبیعت در شکلی چه به

می »شوند؟یافت
۱فصل

3آزمون
2/9/97

۲درس
انتهای تا

۵درس
هایدرس۲و۱هایدرس

۳و۲
ابتدای۱درس Readingاز

صفحۀ انتهای ۴۵تا
از۲درس۱فصل
تابعصفرهایابتدای

فصل)۱۰(ص انتهای تا

۱درس۱فصل
زاویۀ ابتدای از

درس و ۲ضلی
۱فصل

۲و۱هایدرس
ابتدای۱فصل میدان«از

فصل»الکرتیکی پایان تا
رفتار۱فصل ابتدای از

ابتدای تا اتم شعاع و عنرصها
هدیه شگفتنفت، انگیزای

ابتدای۱فصل آغاز«از و زمین تکوین
آن در فصل»زندگی ابتدای۲و تا

زیباییشگفت« دنیایگوهرها، انگیز
»هاکانی

4آزمون
23/9/97

۳درس
انتهای تا

۷درس
۳و۲هایدرس

۳درس
انتهای تا

۵درس

ابتدای۱درس Seeاز also
درس ابتدای۲و تا

Reading

۵درس۱فصل
فصل ۲و

درس ابتدای ۴تا
۱فصل

۳و۲هایدرس
۱فصل

۳و۲هایدرس
ابتدای۱فصل پتانسیل«از انرژی

فصل»الکرتیکی ابتدای۲و تا
الکرتیکیمؤثرعوامل« مقاومت »بر

ابتدای۱فصل چه«از به عنرصها
یافت طبیعت در »شوند؟میشکلی

آلکین ابتدای سیرشدهتا ازها، تر
هاآلکن

ابتدای۳فصلو۲فصل تا
خاک« »منابع

5آزمون
21/10/97

۱درس
انتهای تا

۹درس
۱درس
انتهای ۳درستا

۱درس
انتهای تا

۶درس
درس۱درس ۲و

گرامر ابتدای تا
۲و۱هایفصل

فصل ۳و
درس ابتدای ۲تا

۱فصل
فصل ۱درس۲و

تجانس ابتدای تا
فصل۱فصل ۲و

درس ابتدای ۳تا
ابتدای۲و۱فصل تا

»هامقاومتترکیب«
فصل۱فصل ابتدای۲و تا

گرمایی انرژی شدن ۳تا۱هایفصلجاری

6آزمون
3/12/97

۸درس
انتهای تا

۱۱درس
هایدرس۴درس

۲درس۷و۶
و۴درس۲فصل
فصل۳فصل ۴و

درس ابتدای ۲تا
۲فصل۱درس۲فصل

درس ابتدای ۴تا
فصل۲فصل نیروی«ابتدایتا۳و

باردار ذرۀ بر وارد مغناطیسی
مغناطیسی میدان در »متحرک

ابتدای۱فصل ها،آلکناز
وپیوندباهاییهیدروکربن دوگانه

هایواکنشH∆تعیینابتدایتا۲فصل
شیمیایی

ابتدای۳فصل منابع«از
فصل»خاک ۴و

7آزمون
24/12/97

۱۰درس
انتهای تا

۱۳درس
۵و۴هایدرس

تا۷درس
انتهای۹درس

۱۲۸صفحۀ

ابتدای۲درس وگرامراز
ابتدای۳درس تا

Vocabulary development

۳فصل
۳و۲هایدرس

فصل ۴و

۱درس۲فصل
تجانس ابتدای از

درس ۲و
۲فصل

۴و۳هایدرس
ابتدای۲فصل ترکیب«از
فصل»هامقاومت ابتدای۳و تا

مغناطیسیویژگی« »موادهای

شدن۲فصل جاری ابتدای از
ابتدای تا گرمایی انرژی

واکنش کّمیازرسعت دیدگاه
۵و۴هایفصل

8آزمون
23/1/98

۱۲درس
انتهای تا

۱۴درس
۶و۵هایدرس

صفحۀ انتهای ۶۰تا
هایدرس

۹و۸
۳درس

ابتدای Seeتا also

۴فصل
درس ابتدای ۲از

فصل انتهای تا

۲درس۲فصل
فصل تا۳و

درس ۲ابتدای
۴درس۲فصل

فصل ۱درس۳و
فصل۳فصل ۴و

ابتدای القای«تا قانون
فاراده »الکرتومغناطیسی

ابتدای۲فصل H∆تعییناز
ابتدایواکنش تا شیمیایی های

رنگین،خوراکی طبیعی های
مؤثربازدارنده و مفید های

فصل۵فصل ابتدای۶و تا
زمین« بزرگی و »لرزهشدت

9آزمون
6/2/98

۱۴درس
انتهای تا

۱۶درس
۶درس

ابتدایاز۹درس
تا۱۲۹صفحۀ

انتهای۱۱درس
۱۵۹صفحۀ

۳درس
ابتدای Writingتا

ابتدای۵فصل از
انتهای۱درس تا

۳درس
۳فصل

۴فصل۳فصل۲و۱هایدرس
ابتدای »اهالقاگر«تا

رسعت۲فصل ابتدای از
دیدگاه از وواکنش کّمی

پلی۳فصل ابتدای اسرتهاتا
فصل۶فصل ابتدای۷و تا
ایران« معدنی »منابع

10آزمون
20/2/98

کتاب کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکتابکلکل کتابکل کل



2

آزمونمحدوده گزينهبندي تحصيلي پيشرفت ارزشيابي (هاي تحصيليدو )97-98سال
دانشويوي دانشژة پايةژة پايةآموزان متوسطهيازدهميازدهمآموزان دوم متوسطهدورة دوم اختصاصيدرسدرس[[دورة و عمومي اختصاصيهاي و عمومي تجربـيةةرشترشتهاي تجربـيعلوم ]]علوم

كتاب نام

تاريخ
قرآن2فارسي زبان زندگي2عربي، و انگليسي2دين 2شيمي2فيزيك2شناسيزيست2رياضيشناسيزمين2زبان

1آزمون
20/7/97

درس و ۱ستایش
دهم پایۀ قواعد مرور

درس ترجمۀ ۱و
»۴تا۱هایصفحه«

۱درس۱درس
ابتدای Readingتا

ابتدای۱فصل تکوین«تا
آن در زندگی آغاز و »زمین

۱فصل
اعتیاد۱فصل۱درس ابتدای ابتدای۱فصلتا تا

الکرتیکی« »میدان
رفتار۱فصل ابتدای تا

اتم شعاع و عنرصها

2آزمون
11/8/97

ستایش
درس هایدرس۱درس۲و۱هایو

۲و۱
۱درس

ابتدای Seeتا also
۱فصل۱فصل

۲و۱هایدرس
فصل۱فصل تا۲و

تعادل و شنوایی ابتدای
ابتدای۱فصل تا

الکرتیکی« »پتانسیل
ابتدای۱فصل عنرصها«تا

طبیعت در شکلی چه به
می »شوند؟یافت

3آزمون
2/9/97

۲درس
درس انتهای هایدرس۲و۱هایدرس۵تا

۳و۲
ابتدای۱درس از

Reading
صفحۀ انتهای ۴۵تا

زمین«ابتدایاز۱فصل آغازوتکوین
ابتدایتا۲فصلو»آندرزندگی

دنیایانگیزشگفتزیباییگوهرها،«
»هاکانی

۳و۲هایدرس۱فصل
فصل درس۲و ابتدای ۳تا

تا۱فصل اعتیاد ابتدای از
گف۳فصل ابتدای ۲تارتا

ابتدای۱فصل میدان«از
ابتدای»الکرتیکی تا

خازن« »انرژی

عنرصها۱فصل رفتار ابتدای از
نفت، ابتدای تا اتم شعاع و

شگفتهدیه انگیزای

4آزمون
23/9/97

۳درس
درس انتهای ۳درس۳و۲هایدرس۷تا

درس انتهای ۵تا
ابتدای۱درس Seeاز also

درس ابتدای۲و تا
Reading

فصل۲فصل ابتدای۳و تا
خاک« »منابع

۳درس۱فصل
فصل فصل۲و ۳و

درس ابتدای ۳تا
شنوایی۲فصل ابتدای از

فصل انتهای تا تعادل ۴و
ابتدای۱فصل »پتانسلالکرتیکی«از

ابتدای۲وفصل برمؤثرعوامل«تا
»مقاومتالکرتیکی

ابتدای۱فصل به«از عنرصها
در شکلی یافتچه طبیعت

آلکین»شوند؟می ابتدای ها،تا
آلکنسیرشده از هاتر

5آزمون
21/10/97

۱درس
درس انتهای ۹تا

۱درس
درس انتهای ۳تا

۱درس
درس انتهای ۶تا

درس۱درس ۲و
گرامر ابتدای ۳و۱،۲هایفصل۳تا۱هایفصلتا

درس فصل۱فصل۴فصل۱و انتهای ابتدای۲و۱فصل۵تا تا
مقاومت« »هاترکیب

فصل۱فصل ابتدای۲و تا
گرمایی انرژی شدن جاری

6آزمون
3/12/97

۸درس
درس انتهای هایدرس۴درس۱۱تا

ابتدای۳فصل۲درس۷و۶ منابع«از
فصل»خاک ۴و

درس۳فصل ابتدای ۳از
فصل درس۴و ابتدای تا

۳
تا۵فصل

۱گفتار۷فصل
فص۲فصل ۳لو

ابتدای مغناطیسی«تا نیروی
متحرک باردار ذرۀ بر »وارد

آلکن۱فصل ابتدای ها،از
پیوندهیدروکربن با هایی

فصل و ابتدای۲دوگانه تا
شیمیاییواکنشH∆تعیین های

7آزمون
24/12/97

۱۰درس
درس انتهای ۹درستا۷درس۵و۴هایدرس۱۳تا

۱۲۸صفحۀانتهای
ا۲درس وگرامربتدایاز

ابتدای۳درس تا
Vocabulary development

درس۴فصل۵و۴هایفصل ابتدای ۲از
فصل درس۵و ابتدای ۳تا

فصل۶فصل ۷و
گفتار ابتدای ۳تا

ابتدای۲فصل »هاترکیبمقاومت«از
انتهایفصلوفصل ابتدای۳تا تا

ازجریان« »میدانمغناطیسیحاصل

ابتد۲فصل شدناز جاری ای
رسعت ابتدای تا گرمایی انرژی

کّمیازواکنش دیدگاه

8آزمون
23/1/98

۱۲درس
درس انتهای ۱۴تا

۶و۵هایدرس
صفحۀ انتهای ۶۰تا

هایدرس
۹و۸

۳درس
ابتدای Seeتا also

فصل۵فصل ابتدای۶و تا
زمین« بزرگی و »لرزهشدت

۴فصل۳درس
فصل کل ۷فصل۵و

ابتدای۳فصل مغناطیسی«از نیروی
باردارمتحرک ذرۀ بر ابتدای»وارد تا

»القایفارادهقانون«

ابتدای۲فصل H∆تعییناز
ابتدایواکنش تا شیمیایی های

رنگین،خوراکی طبیعی های
مؤثربازدارنده و مفید های

9آزمون
6/2/98

۱۴درس
درس انتهای ۶درس۱۶تا

صفحۀ۹درس ابتدای از
درس۱۲۹ انتهای۱۱تا

۱۵۹صفحۀ
۳درس

ابتدای Writingتا
فصل۶فصل ابتدای۷و تا
ایران« معدنی »منابع

درس۵فصل ابتدای ۳از
فصل درس۶و ابتدای ۳تا

گفتار۷فصل ابتدای ۳از
فصل ۸و

ابتدای۳فصل میدان«از
جریان از حاصل »مغناطیسی

ابتدای »القاگرها«تا

ابتدا۲فصل رسعتاز ی
و کّمی دیدگاه از واکنش

پلی۳فصل ابتدای اسرتهاتا
10آزمون

20/2/98
کتاب کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کل



3

آزمونمحدوده گزينهبندي تحصيلي پيشرفت ارزشيابي (هاي تحصيليدو )97-98سال
دانش دانشويژة پايةويژة پايةآموزان متوسطهدورةدورةيازدهميازدهمآموزان متوسطهدوم اختصاصيدرسدرس[[دوم و عمومي اختصاصيهاي و عمومي انسانيةةرشترشتهاي علوم و انسانيادبيات علوم و ]]ادبيات

كتاب نام

تاريخ
قرآن2فارسي زبان زندگي2عربي، و انگليسي2دين آمار2زبان و 2رياضي

و علوم
ادبي 2فنون

شناسيروانفلسفه2شناسيجامعه2جغرافيا2تاريخ

1آزمون
20/7/97

درس و ۱ستایش
قواعد۱درسترجمۀ ومرور

دهم(مطرح درعربی شده
درس )۱متارین

۱درس۲و۱هایدرس
ابتدای Readingتا

۱درس۱فصل
ترکیب ابتدای تا

دوگزار هرشطی
ابتدایتا۱درس۱درس۱درس۱درس۱درس

»شناسیروانتعریف«

2آزمون
11/8/97

و ستایش
۱درس۱درس۲و۱هایدرس

در انتهای ۳ستا
۱درس
ابتدای Seeتا

also
۱درس۲و۱هایدرس۲و۱هایدرس۲و۱هایدرس۲و۱هایدرس۱درس۱فصل

3آزمون
2/9/97

۲درس
درس انتهای ۳درس۲و۱هایدرس۵تا

درس انتهای ۵تا
ابتدای۱درس از

Reading
صفحۀ انتهای ۴۵تا

۱درس۱فصل
رشطی ترکیب ابتدای از

درسد و ۲وگزاره
۲درس۳و۲هایدرس

درس انتهای ۳و۲هایدرس۳و۲هایدرس۴تا
ابتدای۱درس تعریف«از

درس»شناسیروان ۲تا
رشدویژگی«ابتدای های

نوجوانی دورۀ »در

4آزمون
23/9/97

۳درس
درس انتهای ۴درس۳و۲هایدرس۷تا

درس انتهای ۷تا
ابتدای۱درس Seeاز

alsoدرس تا۲و
Readingابتدای

۲درس۱فصل
فصل ۱درس۲و

۳درس
درس انتهای ۵تا

۳درس
درس انتهای انتهای۴درس۴و۳هایدرس۶تا تا

۳و۲هایدرس۶درس

5آزمون
21/10/97

۱درس
درس انتهای ۹تا

و۳تا۱هایدرس
درس ۴ترجمۀ

)۴۰تا۱های(صفحه
۱درس

انت درستا ۹های
درس۱درس ۲و

گرامر ابتدای تا
۱فصل
فصل تا۲و

درس ۳ابتدای
۱درس

درس انتهای ۶تا
۱درس

درس انتهای ۸تا
درس ابتدای ۱از
درس انتهای ۵تا

۱درس
درس انتهای ۸تا

۱درس
درس انتهای ۴تا

6آزمون
3/12/97

۸درس
درس انتهای ۵و۴هایدرس۱۱تا

۸درس
درستا انتهای

۱۱
۲درس

هایدرس۲فصل
ابتدای۳و۲ تا

صفحۀ ۵۱فعالیت
۶درس

درس انتهای ۸تا
۷درس

درس انتهای انتهای۷درس۶و۵هایدرس۱۰تا تا
۵و۴هایدرس۹درس

7آزمون
24/12/97

۱۰درس
درس انتهای ۶و۵هایدرس۱۳تا

۱۰درس
درس انتهای تا

۱۳

ابتدای۲درس گرامراز
درس ابتدای۳و تا

Vocabulary
development

۷درس۳درس۲فصل
درس انتهای ۹تا

۹درس
درس انتهای ۶و۵هایدرس۱۰و۹هایدرس۷و۶هایدرس۱۱تا

8آزمون
23/1/98

۱۲درس
درس انتهای ۶تا۴هایدرس۱۴تا

۱۲درس
درس انتهای تا

۱۴

۳درس
ابتدای Seeتا

also

۳درس۲صلف
فصل ۱درس۳و

صفحۀ ابتدای ۵۸تا

درس۹درس ۱۰و
ابتدای تا

هندی دورۀ نرث
۱۱و۱۰هایدرس۸و۷هایدرس۱۲و۱۱هایدرس

درس۶درس تا۷و
ناهامهنگی«ابتدای

»شناختی
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۱۴درس
درس انتهای ۱۴درس۷و۶هایدرس۱۶تا

درستا ۱۶انتهای
۳درس

ابتدای Writingتا
۳فصل
۱۲درس۱۱و۱۰هایدرس۱درس

درس انتهای ۱۱درس۹و۸هایدرس۱۴تا
درس انتهای ۷درس۱۳تا

10آزمون
20/2/98

کتاب کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کل


