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آزمونمحدوده گزينهبندي آزمايشي تحصيليهاي (سال )97-98دو
سراسريةةويژويژ آزمون سراسريداوطلبان آزمون گروهدرسدرس[[))للييالتحصالتحص(فارغ(فارغ9898سالسالداوطلبان عمومي گروههاي عمومي تجربيهايهايهاي و رياضي علوم تجربيآزمايشي و رياضي علوم ]]آزمايشي

فارسيموضوع ادبيات و عربيزبان اسالميزبان معارف و انگليسيفرهنگ زبان

چهارممقطع چهارمپايهپايهسال چهارمپايهسال پايهسال
كتاب نام

تاريخ
و فارسيزبان فارسيادبيات فارسي2ادبيات فارسي3ادبيات زندگي3عربي2عربي3زبان و زندگيدين و زندگي2دين و انگليسي3دين 3انگليسيزبانزبان

1آزمون
20/7/97

۱درس۲و۱هایدرس
درس انتهای ۱درس-۶تا

درست انتهای ۳ا
۲عربی۱درس

عربیو کتاب قواعد ۱درس۱درس-۱مرور
درس انتهای ۱درس۱درس-۴تا

2آزمون
11/8/97

۱درس
درس انتهای ۶تا

۷درس
درس انتهای ۴درس-۱۱تا

درستا ۶انتهای
۲درس

درستا ۱درس-۴انتهای
درس انتهای ۳تا

۵درس
درستا ۲درس۲و۱هایدرس-۸انتهای

3آزمون
2/9/97

۳درس
درس انتهای ۱۰تا

۱۲درس
درس انتهای ۷درس-۱۸تا

درس انتهای ۹تا
۵درس

درستا ۲درس-۷انتهای
درستا ۴انتهای

۹درس
درستا ۳درس۳و۲هایدرس-۱۳انتهای

4آزمون
23/9/97

۷درس
درس انتهای ۱۲تا

۱۹درس
دتا ۱۰درس-۲۴رسانتهای

درستا ۱۲انتهای
۸درس

درس انتهای ۱۴درس۵و۴هایدرس-۱۰تا
درستا ۴درس۴و۳هایدرس-۱۶انتهای

5آزمون
21/10/97

اولنیمبندیجمع سال
درس۱درس انتهای ۱درس--۱۴تا

درستا کتاب۱۲انتهای نیمجمع-کل اولبندی سال
در۱درس انتهای نیمجمع--۶ستا اولبندی سال

درس۱درس انتهای -۴تا

6آزمون
12/11/97

۱۳درس
درس انتهای ۱درس-۱۶تا

درستا ۷انتهای
۱۳درس

درستا ۱درس-۷و۶هایدرس۲و۱هایدرس-۱۶انتهای
درس انتهای ۵درس۵درس۵تا

7آزمون
3/12/97

۱۵درس
درس انتهای ۸سدر-۱۹تا

درستا ۱۴انتهای
۱۷درس

درس انتهای ۳درس-۲۰تا
درس انتهای ۶درس-۸و۷هایدرس۵تا

درستا ۶درس۶و۵هایدرس۱۰انتهای

8آزمون
24/12/97

۱۷درس
درس انتهای ۱۵درس-۲۲تا

درستا ۲۲انتهای
۲۱درس

درستا ۱۱سدر-۹و۸هایدرس۷و۶هایدرس-۲۴انتهای
درستا کتاب۷و۶هایدرس۱۵انتهای کل

9آزمون
کتاب-23/1/98 کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتاب-کل کل

10آزمون
6/2/98

۲۰درس
درس انتهای کتاب--۲۴تا کتابکل -۸و۷هایدرس--۱۰و۹هایدرس-کل

11آزمون
20/2/98

نیمبنجمع دومدی سال
درس۱۵درس انتهای کتاب--۲۷تا کتاب-کل نیمجمعکل دومسالبندی

درستا۷درس نیمجمع--۱۰انتهای دومبندی سال
درستا۵درس -۸انتهای

12آزمون
کتاب3/3/98 کتاب--کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب--کل -کل

13آزمون
17/3/98

مطاب محدودجامع رسارسیۀق ۹۸سالآزمون 14آزمون
24/3/98

15آزمون
31/3/98



2

آزمونمحدوده گزينهبندي آزمايشي تحصيليهاي (سال )97-98دو
سراسريويژةويژة آزمون سراسريداوطلبان آزمون گروههايهاي[درس[درس))للييالتحصالتحص(فارغ(فارغ9898سالسالداوطلبان گروهاختصاصي رياضي]اختصاصي علوم رياضي]آزمايشي علوم آزمايشي

شيميفيزيكرياضياتموضوع
چمقطع دبيرستانسال چهارمپايههارم چهارمپايهسال پايهسال

كتاب نام
تاريخ

انتگرال و ديفرانسيل گسستهحساب تحليليرياضيات 2هندسه1هندسهآمار2رياضيهندسه
و جبر
3شيمي2شيميشيمي3فيزيك2فيزيك1فيزيكفيزيكحساباناحتمال

1آزمون
20/7/97

صفر ۲و۱هایفصلفصل
دورتا و مسیر ابتدای

ابتدای۱فصل تا
کسینوس هاقضیۀ

)۱۸(صفحه
هایفصل

ابتدای۱فصل--۱فصل۱فصل-۳و۲ تا
بعد دو در هایفصل۴فصلحرکت

-۲و۱
۱بخش

ابتدای برتا مؤثر عوامل
واکنش رسعت

-۱بخش

2آزمون
11/8/97

فصل و صفر تا۱فصل
متامیت موضوع اصل ابتدای

۱صلف
فصلتا ۱فصل۱فصل۳انتهای

۱فصل
انتهایتا

۵فصل
هایفصل

--۳و۲
ابتدایتا۱فصل
هاایچندجملهتقسیم
پذیریبخشو

۲و۱هایفصل
تکانهتا هایبخش۱بخش-۳فصل۵فصلابتدای

-۳و۲

3آزمون
2/9/97

ابتدای۲و۱هایفصل تا
بی (صحد )۶۰نهایت

از۴تا۲هایفصل
دور و مسیر ابتدای

منایش ابتدای تا
صحیح اعداد

ابتدایقضیۀ۱فصل از
تا۲وفصلهاکسینوس
فضادرصفحهابتدای

-۴فصل--۵فصل
ابتدای۴فصل تا

توابع هایفصل۱فصل۲و۱هایفصلپیوستگی
-۵و۴

عوامل۱بخش ابتدای از
و واکنش رسعت بر مؤثر

ا۲بخش عواملتا بتدای
تعادل بر مؤثر

-۴بخش ابتدای۳فصل تا
مثلثاتیۀمعادل

4آزمون
23/9/97

ابتدای۲و۱هایفصل از
ابتدای تا متامیت موضوع اصل

(ص نامتناهی )۱۰۴حدهای
۵و۴هایفصل

ب.م.م ابتدای تا
فصل۲فصل ۳و

بیضی ابتدای هایفصل۴فصلتا
ابتدایاز۲فصل۴فصل--۴فصل۷و۶

-۵بخش۲بخش-۶فصل۲فصل۳فصلوتکانه

5آزمون
21/10/97

صفر،فصل ۱فصل۲و۱های
فصلتا ۵انتهای

تا۳تا۱هایفصل
انتقال ابتدای

مختصات محورهای
------

تا۴تا۱هایفصل
درموجانتشارابتدای

بعدسهوبعددو
اولنیمندیبجمع--- سال

--۲و۱هایبخش

6آزمون
12/11/97

حدهای۲فصل ابتدای از
فصل و تا۳نامتناهی

باالتر مراتب مشتق ابتدای
ابتدای۵فصل از

فصل و ۱فصل۲فصل---۳فصل۶ب.م.م
ابتدای۵فصل تا

وارون تابع مشتق
مرکب توابع و

فصل۴فصل تا۵و
صوت شدت ابتدای۳بخش۱لفص--ابتدای تا

اندازهروش ۱بخش-pHگیریهای

7آزمون
3/12/97

مقدارهای۳فصل ابتدای تا
مسائل و رسارسی اکسرتمم

سازیبهینه
تا۷و۶هایفصل

شمولابتدای اصل
عدم شمولو

از۴و۳هایفصل
انتقال ابتدای

تا مختصات محورهای
دترمینان ابتدای

هایفصل
۲بخش-۳بخش۲فصل--۶و۵هایفصل۵فصل۲فصل۳لفص--۷و۶

8آزمون
24/12/97

مشتق۳فصل ابتدای از
ابتدای تا باالتر مراتب

وابستهآهنگ تغییر های
۳فصل--۷و۶هایفصل۵فصل۳فصل۴فصل---۴فصل۷فصل

ابتدای۴و۳هایبخش از
اندازهروش تاpHگیریهای

ا سلولابتدای گالوانینواع های
۳بخش-

9آزمون
23/1/98

کتاب--- کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کل

10آزمون
6/2/98

۳فصل
ابتدای۷فصل از

و شمول اصل
فصلعدم و ۸شمول

ابتدای۴فصل از
تا۵دترمینانوفصل

د ستگاهابتدای
معادالتخطی

--۴بخش---۸و۷هایفصل------

11آزمون
20/2/98

نیمجمع دومبندی سال
۴و۳هایفصل

سالدومبندینیمجمع
۹انتهایفصلتا۶فصل

سالدومبندینیمجمع
سالدومبندینیمجمع------۵انتهایفصلتا۳فصل

دومنیمبندیجمع---۸انتهایفصلتا۵فصل سال
--۴و۳هایبخش

12آزمون
کتاب3/3/98 کتابکل کتابکل کتاب------کل کتاب---کل --کل

13آزمون
17/3/98

محدود مطابق رسارسیۀجامع ۹۸سالآزمون 14آزمون
24/3/98

15آزمون
31/3/98



3

آزمونمحدوده گزينهبندي آزمايشي تحصيليهاي (سال )97-98دو
سراسريويژةويژة آزمون سراسريداوطلبان آزمون تجربي][درس[درس))للييالتحصالتحص(فارغ(فارغ9898سالسالداوطلبان علوم آزمايشي گروه اختصاصي تجربي]هاي علوم آزمايشي گروه اختصاصي هاي

شناسيفيزيكرياضياتموضوع شناسيزيست شيميزمين

چهارمپايهچهارمپايهچهارمپايهچهارمپايهچهارممقطع پايهسال

كتاب نام
تاريخ

عمومي فيزيكآمار3رياضي2رياضي1هندسهرياضي
فيزيك

1
فيزيك

2
فيزيك

3
1شناسيزيستشناسيزيست

زيست
2شناسي

علوم
زمين

3شيمي2شيميشيميشناسيزمين

1آزمون
20/7/97

ابتدای۱فصل تا
تصادفی متغیرهای

)۱۴(صفحۀ
-۱فصل۷فصل۱فصل

تا۱فصل
حرکت ابتدای
ّبعد دو در

هایلفص۴فصل
ابتدای۱فصل-۲و۱ تا

ژن بیان تنظیم
۳فصلتا۱فصل

سازمان ابتدای بندیتا
گیاهیسلول های

هایفصل۱فصل-
۲و۱

۱بخش
ابتدای برتا مؤثر عوامل

واکنش رسعت
-۱بخش

2آزمون
11/8/97

تا۲و۱هایفصل
توابع ابتدای

نزولی و صعودی
۲فصل

و۲هایفصل
ابتد۳ ایتا

توابعگویا
--

هایفصل
ابتدایتا۲و۱

تکانه
-۳فصل۵فصل

ابتدای۲و۱هایفصل تا
مهندسیژنتیکدر
کشاورزیودامداری

هایفصل
هایفصل-۵و۴

هایبخش۱بخش۳فصل۲و۱
-۳و۲

3آزمون
2/9/97

ابتدای۱فصل از
و تصادفی متغیرهای

حد۲فصل ابتدای تا
(صهدنباله )۴۵ا

۳فصل
۱فصل

انتهایتا
۳فصل

از۲فصل (غیر
مثلثات) مبحث

۳۱تا۲۰(ص
)۶۶تا۳۸صو

هایفصل-
هایفصل۱فصل۲و۱

-۵و۴
تنظیمابتدایاز۱فصل

تا۲هایوفصلژنبیان
ابتدایشواهدتغییر۴ تا

هاگونه

ابتدای۶فصل تا
در مواد انتقال
فصل و ۷گیاهان

هایلفص-
۳و۲

مؤثر۱بخش۴فصل عوامل ابتدای از
بخش و واکنش رسعت تا۲بر

تعادل بر مؤثر عوامل ابتدای
-۴بخش

4آزمون
23/9/97

ابتدای۳و۲هایفصل از
تا نزولی و صعودی توابع
منایی توابع مشتق ابتدای

لگاریتمی و
هایفصل۴فصل

۵و۴

۲فصل
مثلثات) (مبحث

)۳۸تا۳۱(ص
فصل ۴و

-
از۲فصل
وتکانهابتدای

۳فصل
-۶فصل۲فصل

مهندسیاز۲فصل ابتدای
ودرکشاورزیژنتیک
۵تا۳هایفصلودامداری

گوناگونیابتدایاستمرارتا
هادرجمعیت

از۳+فصل۸فصل
بندیابتدایسازمان

آخرسلول هایگیاهیتا
ابتدایانتقال۶+فصل از

آخرمواددر گیاهانتا

هایفصل-
-۵بخش۲بخش۵فصل۴و۳

5آزمون
21/10/97

۱فصل
فصلتا ----۳انتهای

تا۴تا۱هایفصل
موجانتشارابتدای

بعدسهوبعددودر
۱فصل---

فصلتا ۱فصل--۵انتهای
اولنیمبندیجمع-۵فصلانتهایتا سال

--۲و۱هایبخش

6آزمون
12/11/97

ابتدای۴و۳هایفصل از
تا لگاریتمی و منایی توابع مشتق
باالتر مراتب مشتقات ابتدای

٤فصل٦فصل-
۱فصل

انتهایتا
٤فصل

تا۵وفصل۴فصل
شدتصوت ١فصل--ابتدای

ابتدایاستمرار۵فصل از
هاگوناگونیدرجمعیت

۷و۶هایفصلو
۱فصل-

٤فصلانتهایتا
هایفصل

۶و۵
هایفصل

ابتدایتا٧و٦
رسوبات حمل

روش۳بخش ابتدای هایتا
۱بخش-pHگیریاندازه

7آزمون
هایفصل۳فصل--۴فصل3/12/97

۶و۵
هایفصل

ابتدای۸تا۶هایفصل۲فصل--۶و۵ تا
تا٥فصل-تنفسسلولی

٨انتهایفصل
هایفصل
۷و۶

حملیابتدااز٧فصل
تا٨فصلورسوبات

ابتدایاقسامدگرگونی
۲بخش-۳بخش

8آزمون
24/12/97

ابتدای۴فصل از
و باالتر مراتب مشتقات

سهمی۵فصل ابتدای تا
هایفصل۷فصل۲فصل--

هایفصل۳فصل--۷و۶
تا۹فصل-۹و۸

۱۱انتهایفصل
هایفصل
۸و۷

ابتدای۸فصل از
دگرگونی تااقسام

فرسایش ابتدای
)۱۱۲(ص

ابتدای۴و۳هایبخش از
اندازهروش تاpHگیریهای

سلول انواع گالوانیابتدای های
۳بخش-

9آزمون
کتاب-23/1/98 کتابکل کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتاب-کل کتاب-کل کتابکل کل

10آزمون
6/2/98

ابتدای۶و۵هایفصل تا
غیرخطی توابع ---۸و۷هایفصل----انتگرال

۸فصل
ابتدایتنفسسلولیو از

انتهایفصل۹فصل ۱۱تا
هایفصل--

--۴بخش-۹و۸
11آزمون

20/2/98
۴فصل

فصل انتهای سالدومبندینیمجمع----۶تا
۶صلف---۸انتهایفصلتا۵فصل

انتهایفصل ۶فصل--۱۱تا
انتهای دومسالنیمبندیجمع-۱۰فصلتا

--۴و۳هایبخش
12آزمون

کتاب3/3/98 کتاب----کل کتاب---کل کتاب--کل کتاب-کل --کل
13آزمون

17/3/98

محدود مطابق رسارسیۀجامع ۹۸سالآزمون 14آزمون
24/3/98

15آزمون
31/3/98



4

آزمونمحدوده گزينهبندي آزمايشي تحصيليهاي (سال )97-98دو
سراسريويژةويژة آزمون سراسريداوطلبان آزمون انساني][درس[درس))للييالتحصالتحص(فارغ(فارغ9898سالسالداوطلبان علوم آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي انساني]هاي علوم آزمايشي گروه اختصاصي و عمومي هاي
فارسيموضوع ادبيات و عربيزبان اسالميزبان معارف و انگليسيفرهنگ جغرافياتاريخزبان

شناسيرواناقتصاد پايهچهارمپايهچهارمپايهچهارمپايهچهارمپايهپايهچهارممقطع
كتاب نام

تاريخ
و زبان

فارسي ادبيات
ادبيات
2فارسي

ادبيات
3فارسي

زبان
3فارسي

3عربي2عربي
و دين
زندگي

و دين
2زندگي

و دين
3زندگي

زبان
انگليسي

زبان
3انگليسي

تاريخ
اسيشن

جغرافيا2تاريخ1تاريخ
جغرافيا

1
2جغرافيا

1آزمون
20/7/97

۱درس۲و۱هایدرس
انتهایدرس ۱درس-۶تا

انتهایدرس ۴تا
هایدرس

۱درس۱درس-۲و۱
انتهایدرس ۱درس۱درس۱درس۱درس-۴تا

۱درس۱درس-۵درسانتهایتا
روش۱صلف۱بخش-۴انتهایدرستا ابتدای هایتا

روان در شناسیتحقیق
2آزمون

11/8/97
۱درس

درس انتهای ۶تا
۷درس

انتهایدرس ۵درس-۱۱تا
انتهایدرس ۸تا

هایدرس
۹و۸

هایدرس
٢و١

۱درس
درس انتهای ۳تا

۵درس
انتهایدرس هایدرس-۸تا

هایدرس۲درس۲و۱
۲و۱

۶درس
هایدرس-۱۱درسیانتهاتا

۲و۱
۵درس

هایبخش-۹درسانتهایتا
۱فصل۲و۱

3آزمون
2/9/97

۳درس
درس انتهای ۱۰تا

۱۲درس
انتهایدرس ۹درس-۱۸تا

انتهایدرس هایدرس۳درس۱۲تا
٤و٣

۲درس
درس انتهای ۴تا

۹درس
هایدرس-۱۳درسانتهایتا

۲درس۳درس۳و۲
۴انتهایدرستا

۱۲درس
هایدرس-۱۷انتهایدرستا

۳و۲
۱۰درس

۲هایبخش-۱۴درسانتهایتا
۳و

روش۱فصل ابتدای تحقیقدراز های
فصلروان تا وابتدایویژگی۲شناسی ها

نوجوانی در رشد خصوصیات
4آزمون

23/9/97
۷درس

درس انتهای ۱۲تا
۱۹درس

انتهایدرس ۱۳درس-۲۴تا
انتهایدرس ۱۶تا

۳درس
انتهایدرس ۵تا

هایدرس
٦و٥

هایدرس
۵و۴

۱۴درس
هایدرس-۱۶درسانتهایتا

۳درس۴درس۴و۳
انتهایدرس ۶تا

۱۸درس
هایدرس-۲۳درسانتهایتا

۴و۳
۱۵درس

هایبخش-۱۸درسانتهایتا
۲فصل۴و۳

5آزمون
21/10/97

اولسالنیمندیبجمع
۱درس--۱۴درسانتهایتا۱درس

انتهایدرس ۱۶تا
۳درس

انتهایدرس ۷تا
هایدرس

١٣و٨
اولسالبندینیمجمع
--۶درسانتهایتا۱درس

سالاولنیمبندیجمع
۱درس

انتهایدرس ۴تا
۱درسبندیجمع-

۱درسبندیجمع--۷انتهایدرستا
انت --۵هایدرستا

۱بخش
انتهای تا

۴بخش
۲و۱هایفصل

6آزمون
12/11/97

۱۳درس
درس انتهای ۱درس-۱۷تا

انتهای ۷درستا
۱۷درس

انتهایدرس ۲۰تا
٧و٦هایدرس

١٠ودرس
انتهایدرس ١٢تا

هایدرس-
۱درس-۷و۶

انتهایدرس هایدرس۵درس۵درس۵تا
۱درس-۸و۷

انتهای ۱۰درستا
هایدرس

۱درس-۶و۵
انتهای ۵درستا

۳بخش
انتهای تا

۵بخش
و۳فصل حافظه ابتدای تا

سه اطالعاتمراحل پردازش گانۀ
7آزمون

3/12/97
۱۵درس

درس انتهای ۸درس-۲۰تا
انتهایدرس ۱۵تا

۲۱درس
انتهایدرس ۲۴تا

۱۰درس
انتهایدرس هایرسد۷درس۱۳تا

۶درس-۸و۷
۱۰درسانتهایتا

هایدرس
۸درس۶درس۶و۵

انتها ۱۱درس-۱۰درسیتا
۱۸درسانتهایتا

۶درس
انتهایدرس ۶درس-۸تا

انتهایدرس ۱۰تا
هایبخش

۳فصل۶و۵

8آزمون
24/12/97

۱۸درس
درس انتهای ۱۶درس-۲۲تا

انتهایدرس ۲۴تا
۲۵درس

هایدرس١٣درس۲۷انتهایدرستا
۱۰و۷،۹

هایدرس
۱۱درس-۹و۸

۱۵درسانتهایتا
هایدرس

کتاب۷و۶ ۹درسکل
انتهای ۱۹درس-۱۱درستا

۲۶درسانتهایتا
۷درس

انتهایدرس ۱۱درس-۹تا
انتهایدرس ۱۶تا

۴بخش
انتهای تا

۶بخش

و۳فصل حافظه ابتدای از
س اطالعاتهمراحل پردازش گانۀ
فصل روانی۴تا اختالل ابتدای

9آزمون
کتاب-23/1/98 کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتاب-کل کتاب-کل کتابکل کل-کل

کتابکتاب کتابکل کتابکل کل
10آزمون

6/2/98
۲۱درس

درس انتهای کتاب--۲۶تا ۹درس-کل
۱۲درسانتهایتا

هایدرس
هایدرس--۱۰و۹

هایدرس-۸و۷
هایدرس--۱۲و۱۱

هایبخش--۱۰و۹
۴فصل۲و۱

11آزمون
20/2/98

دومسالنیمبندیجمع
کتاب--۲۷درسانتهایتا۱۵درس ۹ودرس۷درس۱۳درسکل

انتهایدرس ۱۲تا
دومسالنیمبندیجمع
دومسالنیمبندیجمع--۱۰درسیانتهاتا۷درس

انتهایدرس۵درس ۸درسبندیجمع-۸تا
انتهایدرس ۶درسبندیجمع--۱۴تا

انتهای هایبخش--۱۱درستا
۲و۱هایفصل۴و۳

12آزمون
کتاب3/3/98 کتاب--کل کتاب--کل کتاب--کل کتاب-کل کتاب--کل ۵هایبخش--کل

۴و۳هایفصل۶و
13آزمون

17/3/98

محدود مطابق رسارسیۀجامع ۹۸سالآزمون 14آزمون
24/3/98

15آزمون
31/3/98



5

آزمونمحدوده گزينهبندي آزمايشي تحصيليهاي (سال )97-98دو
سراسريويژةويژة آزمون سراسريداوطلبان آزمون علو[درس[درس))للييالتحصالتحص(فارغ(فارغ9898سالسالداوطلبان آزمايشي گروه اختصاصي علوهاي آزمايشي گروه اختصاصي انساني]هاي انساني]م م

اختصاصيموضوع اختصاصيادبيات اجتماعيرياضياتعربي منطقعلوم و فلسفه

پايهچهارمپايهچهارمپايهچهارمپايهچهارمپايهچهارممقطع
كتاب نام

تاريخ

عروض، قافيه،
وشناسيسبك

ادبي نقد

تاريخ
1ادبيات

تاريخ
2ادبيات

هايآرايه
ادبي

عربي
2و1

پايه3بيعر2عربي آمار1رياضيرياضي
ويژه رياضي

علوم
انساني

جامعه
شناسي

جهاني نظام

جامعه
1شناسي

جامعه
2شناسي

فلسفه
اسالمي

فلسفه
سوم سال

منطق
سوم سال

1آزمون
20/7/97

۱درس
درس انتهای ۳تا

انتهای۱درس تا
هایرسدو۶درس

۲۰و۱۹
-

۱درس
انتهای تا

۷درس
هایدرس۱درس

نقض۱فصل-۲و۱ مثال ابتدای تا
)۱۵(صفحۀ

هایفصل
۲و۱

۱فصل
انتهای تا

۴فصل
هایدرس-

۲و۱
۱درس

انتهایدرس هایدرس۱بخش۱فصل-۳تا
۲و۱

2آزمون
11/8/97

۱درس
درس انتهای ۵تا

انتهای۷درس تا
هایودرس۱۰درس

۲۲و۲۱
-

۸درس
انتهای تا

۱۴درس
هایدرس

۲و۱
هایدرس

۹و۸
هایدرس

٢و١
ابتدای۲و۱هایفصل تا

۱درس-۵فصل۳فصلهندسیۀدنبال
انتهایدرس ۴تا

۴درس
انتهایدرس ۱فصل-۷تا

انتهای ۳فصلتا
بخش۱بخش ۲و

شهید ابتدای تا
حکمت راه

۱درس
درس انتهای ۳تا

3آزمون
2/9/97

۴درس
د انتهای ۸رستا

انتهای۱۱درس تا
هایودرس۱۴درس

۲۴و۲۳
-

۱درس
انتهای تا

۱۴درس
۱درس

درس انتهای هایدرس۳درس۳تا
٤و٣

نقض۱فصل مثال ابتدای از
فصل ۲و

مربعی دنبالۀ ابتدای تا
۳درس-۶فصل۴فصل

انتهایدرس ۶تا
۸درس

درس انتهای ۲فصل-۱۲تا
انتهای ۴فصلتا

ابتدای۲خشب تا
و اصیل گوهرهای

جاودانه
۳درس

درس انتهای ۵تا

4آزمون
23/9/97

۶درس
درس انتهای ۱۱تا

انتهای۱۵درس تا
هایودرس۱۸درس

۲۶و۲۵

۱۵درس
انتهای تا

۱۹درس
۲درس

درس انتهای ۴تا
۳درس

درس انتهای ۵تا
هایدرس

۵درس-۷فصل۵فصل۲فصل٦و٥
ا ۷نتهایدرستا

۱۳درس
درس انتهای ۱۸تا

۴فصل
انتهای ۶فصلتا

از۲بخش
راه شهید ابتدای
انتها تا حکمت

۴درس
درس انتهای ۷تا

5آزمون
21/10/97

۱درسبندیجمع
درس انتهای ۱درسبندیجمع---۱۳تا

درس انتهای ۵تا
۳درس

درس انتهای ۷تا
هایدرس

١٣و٨
نیمجمع اولبندی سال
ابتدای۳تا۱هایفصل تا

روابط یلگاریتماثبات
۱درسبندیجمع---

درس انتهای --۸تا
بندیجمع

۱فصل
انتهای ۷فصلتا

۱درس-
درس انتهای ۷تا

6آزمون
12/11/97

۱۲درس
درس انتهای -۱۵تا

انتهای۱درس تا
هایودرس۴درس

۲۰و۱۹

۲۰درس
انتهای تا

۲۵درس
هایدرس

۶و۵
٧و٦هایدرس
١٠درسو

١٢انتهایدرستا
فصل۳فصل- ابتدای۴و تا

هایدرس۱فصل-۶فصلسازیبهینه
۱درس-۹و۸

انتهایدرس ۵تا
هایدرس

۶درس۱بخش۸و۷
درس انتهای ۹تا

7آزمون
3/12/97

۱۴درس
درس انتهای انتهای۵درس-۱۷تا تا

۲۱ودرس۱۱درس
۱۵درس

انتهای تا
۲۵درس

هایدرس
۷و۶

۱۰درس
انتهایدرس اثبات۳فصل۷درس۱۳تا ابتدای از

فصل و لگاریتمی ۴روابط
۷فصل

انتهایتا
۹فصل

۹درس۲فصل-
انتهایدرس ۶درس-۱۱تا

درس انتهای ۱۰تا
۸درس
انتهای ۱۰درستا

تا۲و۱بخش
گوهرهای ابتدای

جاودانها و صیل
۸درس

درس انتهای ۱۰تا
8آزمون

24/12/97
۱۶درس

درس انتهای -۲۱تا
انتهای۱۲درس تا
هایودرس۱۶درس

۲۳و۲۲
کتاب هایدرسکل

هایدرس١٣درس۸و۷
۱۰و۷،۹

فصلسازیبهینهابتدایاز۴فصل و
مکملابتدایتا۵ ۱۰درس۳فصل--پیشامدهای

انت ۱۱درس-۱۲هایدرستا
درس انتهای ۱۴تا

۹درس
انتهای ۱۰درس۲بخش۱۱درستا

درس انتهای ۱۲تا
9آزمون

کتاب-23/1/98 کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتابکل کتاب-کل کتابکل کتاب-کل کتابکل کل
10آزمون

6/2/98
۱۸درس

درس انتهای کتاب--۲۶تا ۸درسکل
درس انتهای ۹درس-۱۰تا

انتهایدرس ۱۲درس---۵فصل۱۲تا
انتهایدرس هایدرس--۱۴تا

۱درس۱بخش۱۲و۱۱
درس انتهای ۶تا

11آزمون
20/2/98

۱۴درسبندیجمع
درس انتهای کتاب--۲۸تا ۶درسبندیجمعکل

درس انتهای ٩ودرس٧درس۱۳درس۱۰تا
انتهایدرس ١٢تا

نیمجمع دومبندی سال
ابتدای۳فصل روابطاز اثبات
۵و۴هایفصلویریتملگا

۹درسبندیجمع---
درس انتهای --۱۴تا

بندیجمع
۸فصل

۱۳فصلانتهایتا
۷درس۲بخش

درس انتهای ۱۳تا
12آزمون

کتاب3/3/98 کتاب---کل کتاب--کل کتاب--کتابکل---کل کتاب-کل کل
13آزمون

17/3/98

محدود مطابق رسارسیۀجامع ۹۸سالآزمون 14آزمون
24/3/98

15آزمون
31/3/98


