ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪي آزﻣﻮنﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪدو )ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (97 -98
وﻳﮋة داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﺔ ﻳﺎزدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ]درسﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺘﺔ رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳـﻚ[
ﻧﺎم ﻛﺘﺎب
ﻓﺎرﺳﻲ 2
ﺗﺎرﻳﺦ
آزﻣﻮن 1
97/7/20
آزﻣﻮن 2
97/8/11
آزﻣﻮن 3
97/9/2

آزﻣﻮن 4
97/9/23

آزﻣﻮن 5
97/10/21
آزﻣﻮن 6
97/12/3

آزﻣﻮن 7
97/12/24

آزﻣﻮن 8
98/1/23

ﻋﺮﺑﻲ ،
زﺑﺎن ﻗﺮآن 2

رﻳﺎﺿﻴﺎت
دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 2

ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای زاوﯾﮥ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
(
۱۰
)ص
ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ
ﻇﻠّﯽ )ص (۱۴

درس ۱
ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
ﺳﺘﺎﯾﺶ
و ﺗﺮﺟﻤﮥ درس ۱
)ص  (۹و درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading
۱
و درس
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ (۴
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ ۱
درس ۱
ﺳﺘﺎﯾﺶ و
)ص  (۹و
درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای  See alsoﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲
درسﻫﺎی  ۱و ۲
درسﻫﺎی  ۱و ۲
درس  ۱از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۲از ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱
از درس ۲
اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ از اﺑﺘﺪای زاوﯾﮥ
درسﻫﺎی  ۱و  ۲درسﻫﺎی  ۲و ۳
Reading
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ) ۴۵ص  (۱۰ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﻇﻠّﯽ و درس ۲
از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

درس ۴

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

درس  ۱از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ  ۱درس ۵
از درس ۳
و ﻓﺼﻞ ۲
 See alsoو درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای  Readingﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۴

آزﻣﻮن 9

آزﻣﻮن 10

ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲
ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ در
»اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای رﻓﺘﺎر
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان
و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در آن« و ﻓﺼﻞ ۲
اﺑﺘﺪای
ﻋﻨﴫﻫﺎ و ﺷﻌﺎع اﺗﻢ ﺗﺎ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ
اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ« ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ
ﻧﻔﺖ ،ﻫﺪﯾﻪای ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »اﻧﺮژی ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ
ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ« و ﻓﺼﻞ  ۲ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آﻟﮑﯿﻦﻫﺎ ،ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک«
ﺳﯿﺮﻧﺸﺪهﺗﺮ از آﻟﮑﻦﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲
و ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱
و ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺠﺎﻧﺲ

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۱و  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۲درس  ۴و
ﻓﺼﻞ  ۳و ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱

ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۴

ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻧﯿﺮوی
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار
ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ«

از درس  ۷ﺗﺎ درس  ۹درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
ﻓﺼﻞ ۳
درسﻫﺎی  ۴و  ۵ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴و درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درسﻫﺎی  ۲و ۳
Vocabulary
)اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(
و ﻓﺼﻞ ۴
development

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱
از اﺑﺘﺪای ﺗﺠﺎﻧﺲ
و درس ۲

ﻓﺼﻞ ۲
درسﻫﺎی  ۳و ۴

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ« و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻮاد«

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۲
ﻓﺼﻞ ۴
و ﻓﺼﻞ ۳
از اﺑﺘﺪای درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۲

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۴
و ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱

ﻓﺼﻞ  ۳و ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎی
اﻟﮑﱰوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻓﺎراده«

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس  ۱و درس ۲
)ص  (۹و درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶
درسﻫﺎی  ۶و ۷

درس ۲

درس ۳
از درس ۱۲
درسﻫﺎی  ۵و  ۶درسﻫﺎی  ۸و ۹
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ) ۱۴ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ (۶۸
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

See also

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

درس ۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

)از اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(
درس ۳
ﺗﺎ درس ) ۱۱ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ
 ،۱۴۱اﺑﺘﺪای ﺗﯿﱰ اﺳﻮهﻫﺎی ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Writing

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۵
از اﺑﺘﺪای درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳
ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۳
درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای رﻓﺘﺎر
ﻋﻨﴫﻫﺎ و ﺷﻌﺎع اﺗﻢ

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ
زﻣﯿﻦ و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در آن«
ﻓﺼﻞ ۱

ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۲و ۳

ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان(
98/2/20

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﴍﻃﯽ دوﮔﺰاره

ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۲و ۳

درس  ۹از ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴
98/2/6

ﺣﺴﺎﺑﺎن 1

ﻫﻨﺪﺳﻪ 2

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

ﻓﻴﺰﻳﻚ 2

ﺷﻴﻤﻲ 2

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻟﻘﺎﮔﺮﻫﺎ«
ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺟﺎری ﺷﺪن اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

از ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای آﻟﮑﻦﻫﺎ،
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ
و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧنت،
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺟﺎری ﺷﺪن
اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ
ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۴و ۵
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﴫف ﻣﻮاد ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه
در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ّﻤﯽ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧنت،
ﻓﺼﻞ  ۵و ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﺎ
اﺑﺘﺪای ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رﻧﮕﯿﻦ» ،ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﯽ زﻣﯿﻦﻟﺮزه«
ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ
ﻣﴫف ﻣﻮاد ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺼﻞ  ۶و ﻓﺼﻞ  ۷ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ّﻤﯽ و ﻓﺼﻞ ۳
»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﭘﻠﯽاﺳﱰﻫﺎ

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای
»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک« و ﻓﺼﻞ ۴

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
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ﻧﺎم ﻛﺘﺎب
ﻓﺎرﺳﻲ 2
ﺗﺎرﻳﺦ
آزﻣﻮن 1
97/7/20
آزﻣﻮن 2
97/8/11
آزﻣﻮن 3

ﻋﺮﺑﻲ،
زﺑﺎن ﻗﺮآن 2

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 2

درس ۱
ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
ﺳﺘﺎﯾﺶ
و ﺗﺮﺟﻤﮥ درس ۱
)ص  (۹و درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading
۱
و درس
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ (۴
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس ۱
ﺳﺘﺎﯾﺶ و
)ص  (۹و
درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also
درسﻫﺎی  ۱و ۲
درسﻫﺎی  ۱و ۲

97/9/2

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

97/9/23

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ
زﻣﯿﻦ و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در آن«

رﻳﺎﺿﻲ 2

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ 2

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﻋﺘﯿﺎد

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﺗﮑﻮﯾﻦ زﻣﯿﻦ
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای اﻋﺘﯿﺎد
درس  ۱از اﺑﺘﺪای و آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ در آن« و ﻓﺼﻞ  ۲ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۲و ۳
ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۳
Reading
ﺻﻔﺤﮥ  ۴۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ«

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درس  ۱از اﺑﺘﺪای
از درس ۳
 See alsoو درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading

ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک«

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۳و ﻓﺼﻞ ۲
و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس  ۱و درس ۲
)ص  (۹و درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

از ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۲ ،۱و ۳
و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۴

از ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۵

97/12/3

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

درس ۴

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای
»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک« و ﻓﺼﻞ ۴

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای درس ۳
و ﻓﺼﻞ  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

از ﻓﺼﻞ ۵
ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  ۷ﮔﻔﺘﺎر ۱

97/12/24

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۴و ۵

ﻓﺼﻞ  ۴از اﺑﺘﺪای درس ۲
و ﻓﺼﻞ  ۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

ﻓﺼﻞ  ۶و ﻓﺼﻞ ۷
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۳

98/1/23

درس ۳
از درس ۱۲
درسﻫﺎی  ۵و  ۶درسﻫﺎی  ۸و ۹
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ) ۱۴ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ (۶۸
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﻓﺼﻞ  ۵و ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺷﺪت و ﺑﺰرﮔﯽ زﻣﯿﻦﻟﺮزه«

درس  ۳ﻓﺼﻞ ۴
و ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ۵

ﻓﺼﻞ ۷

آزﻣﻮن 4

آزﻣﻮن 5
97/10/21
آزﻣﻮن 6

آزﻣﻮن 7

آزﻣﻮن 8

درسﻫﺎی  ۶و ۷

درس ۲

از درس  ۷ﺗﺎ درس  ۹درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
درسﻫﺎی  ۴و  ۵ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴و درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Vocabulary
)اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(
development

See also

درس  ۹از ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۴
آزﻣﻮن 9
98/2/6

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

درس ۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

)از اﺑﺘﺪای ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن(
درس ۳
ﺗﺎ درس ) ۱۱ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺻﻔﺤﮥ
 ،۱۴۱اﺑﺘﺪای ﺗﯿﱰ اﺳﻮهﻫﺎی ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Writing

ﻓﺼﻞ  ۶و ﻓﺼﻞ  ۷ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ  ۵از اﺑﺘﺪای درس ۳
»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان« و ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

آزﻣﻮن 10
98/2/20

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﻣﯿﺪان اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
رﻓﺘﺎر ﻋﻨﴫﻫﺎ و ﺷﻌﺎع اﺗﻢ

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای
»ﻣﯿﺪان اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻧﺮژی ﺧﺎزن«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای
»ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ« و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای رﻓﺘﺎر ﻋﻨﴫﻫﺎ و
ﺷﻌﺎع اﺗﻢ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻧﻔﺖ ،ﻫﺪﯾﻪای
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ

ﻓﺼﻞ  ۱و  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ«

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای »ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟« ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
آﻟﮑﯿﻦﻫﺎ ،ﺳﯿﺮﻧﺸﺪهﺗﺮ از آﻟﮑﻦﻫﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺟﺎری ﺷﺪن اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای آﻟﮑﻦﻫﺎ ،ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ
ﺳﻮﺧنت ،ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی
ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک«
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای »ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ« ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺟﺎری ﺷﺪن اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﴫف ﻣﻮاد
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن« ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ّﻤﯽ
ﻓﺼﻞ ۳
ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺳﻮﺧنت،
از اﺑﺘﺪای »ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ وارد ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رﻧﮕﯿﻦ ،ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ذرۀ ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک«
ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎی ﻓﺎراده«

ﻓﺼﻞ  ۷از اﺑﺘﺪای
ﮔﻔﺘﺎر  ۳و ﻓﺼﻞ ۸

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای »ﻣﯿﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن«
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »اﻟﻘﺎﮔﺮﻫﺎ«

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان(

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﻴﺰﻳﻚ 2

ﺷﻴﻤﻲ 2

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﴎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﴫف
ﻣﻮاد ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در واﮐﻨﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐ ّﻤﯽ
و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﭘﻠﯽاﺳﱰﻫﺎ

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪي آزﻣﻮنﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪدو )ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (97 -98
وﻳﮋة داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﺔ ﻳﺎزدﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ]درسﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺘﺔ ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ[
ﻧﺎم ﻛﺘﺎب
ﻓﺎرﺳﻲ 2
ﺗﺎرﻳﺦ
آزﻣﻮن 1
97/7/20

آزﻣﻮن 2

ﻋﺮﺑﻲ،
زﺑﺎن ﻗﺮآن 2

ﺗﺮﺟﻤﮥ درس  ۱و
ﻣﺮور ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ
ﺳﺘﺎﯾﺶ و درس ۱
دﻫﻢ )ﻣﻄﺮحﺷﺪه
در متﺎرﯾﻦ درس (۱

97/8/11

ﺳﺘﺎﯾﺶ و
درسﻫﺎی  ۱و۲

درس ۱

97/9/2

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

درسﻫﺎی  ۱و ۲

آزﻣﻮن 3

آزﻣﻮن 4
97/9/23
آزﻣﻮن 5
97/10/21
آزﻣﻮن 6

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
)ص  (۲و
درسﻫﺎی  ۱و ۲

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 2

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس ۱
)ص  (۲و درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای See also
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

درس  ۱از اﺑﺘﺪای
از درس ۴
از درس ۳
 See alsoو درس ۲
درسﻫﺎی  ۲و ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading
از درس  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺨﺶ ۱
درس  ۱و درس ۲
از درس ۱
درس  ۳و ﺗﺮﺟﻤﮥ درس ) ۴ص  (۲و درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
۹
درس
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  (۴۰ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹
از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

درسﻫﺎی  ۴و ۵

97/12/24

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

درسﻫﺎی  ۵و ۶

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

98/1/23

درس ۳
از درس ۱۲
از درس ۴
از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۴ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

آزﻣﻮن 7

آزﻣﻮن 8

آزﻣﻮن 9
98/2/6
آزﻣﻮن 10
98/2/20

درس ۲
درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﺮاﻣﺮ
و درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Vocabulary
development

See also

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

درسﻫﺎی  ۶و ۷

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Writing

درس ۳

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ 2

ﺗﺎرﻳﺦ 2

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ 2

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ 2

ﻓﻠﺴﻔﻪ

روانﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﴍﻃﯽ دوﮔﺰاره

درس ۱

درس ۱

درس ۱
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درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
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درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درس  ۱از اﺑﺘﺪای »ﺗﻌﺮﯾﻒ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ« ﺗﺎ درس ۲
درسﻫﺎی  ۲و ۳
اﺑﺘﺪای »وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺷﺪ در
دورۀ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ«

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۲
و ﻓﺼﻞ  ۲درس ۱

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶
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از درس ۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

درسﻫﺎی  ۳و ۴

درسﻫﺎی  ۲و ۳

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶
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ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درسﻫﺎی  ۴و ۵

از درس ۹
درسﻫﺎی  ۶و  ۷درسﻫﺎی  ۹و  ۱۰درسﻫﺎی  ۶و ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

درسﻫﺎی  ۵و ۶

ﻓﺼﻞ  ۱درس ۱
درس  ۱از اﺑﺘﺪای
از درس ۳
از اﺑﺘﺪای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﴍﻃﯽ
Reading
۵
درس
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۴۵
دوﮔﺰاره و درس ۲

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱
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از درس ۶
ﻓﺼﻞ  ۲درسﻫﺎی  ۲و ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻔﺤﮥ  ۵۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸
ﻓﺼﻞ  ۲درس ۳

از درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

ﻓﺼﻞ  ۲درس ۳
و ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۵۸

درس  ۹و درس ۱۰
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻧرث دورۀ ﻫﻨﺪی

ﻓﺼﻞ  ۳درس ۱

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

از درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۰

درسﻫﺎی
 ۱۱و ۱۲

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درسﻫﺎی  ۷و ۸

از درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

درسﻫﺎی
 ۱۰و ۱۱

از درس ۱۱
از درس ۱۲
درسﻫﺎی  ۸و ۹
درسﻫﺎی  ۱۰و ۱۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳
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درسﻫﺎی  ۷و ۸

درس  ۶و درس  ۷ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»ﻧﺎﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ«

درسﻫﺎی  ۸و ۹

درس ۷
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