باسمه تعالی

عناوين و بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم دبیرستانهای استعدادهای درخشان دورة اول متوسطه سال تحصیلی 6971-79

پايه /درس

عناوين دروس

ریاضی

بودجه بندی كتاب درسی رسمی

بودجه بندی كتاب تکمیلی

هفتم

تا آخر فصل هفتم

تا آخر فصل هفتم

هشتم

تا آخر فصل هفتم

تا آخر فصل هفتم

نهم

تا آخر فصل ششم

تا آخر فصل ششم

فیزيك

فصل6و2و8و7وفصل 61تا ابتدای انتقال گرما

تا پايان صفحه 97

شیمی

فصل6و9و4و 7تا صفحه ( 97ابتدای به دنبال سرپناهی ايمن)

تا پايان صفحه 41

زيست شناسی

فصل 66تا 64

فصل 66تا 64

زمین شناسی

فصل 1و فصل9تاصفحه(77تا ابتدای سفره های آب تحت فشار)

تا صفحه 72

فیزيك

فصل  7و  61و 64

فصل  7و  61و 64

شیمی

فصل 6و فصل 2تا صفحه ( 62ابتدای سوختن) و فصل 9

فصل  6و  9و فصل  2تا صفحه 68

هفتم

علوم تجربی

هشتم

نهم

ادبيات فارسی

زيست شناسی

فصل 4تا 9

فصل 4تا 9

زمین شناسی

فصل 66و  62و فصل  69تا صفحه (668ابتدای هوازدگی شیمیايی)

تا صفحه 619

فیزيك

فصل های  4و  7و  8و فصل  7تا صفحه (77ابتدای چرخ دنده)

صفحات 44تا  91و  86تا 71

شیمی

فصل های  6و  2و 9تاصفحه (96ابتدای جداسازی)

فصل های  6و  2و فصل  9تا صفحه97

زيست شناسی

فصل  66تا 64

فصل  66تا 64

زمین شناسی

فصل  1و فصل  9تا صفحه (99ابتدای كاربرد فسیل ها)

هفتم
هشتم

ازدرس دهم تا پايان درس پانزدهم

از درس دهم تا سر مهارت های نوشتاری

نهم

زبان انگليسی

هفتم

تا آخر صفحه 46

------

هشتم

تا آخر صفحه 79

-------

نهم

تا آخر صفحه 79

------

باسمه تعالی
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عناوین دروس پایه دهم
ریاضی()1
هندسه()1

رشته تحصيلی
رياضی-فیزيك

بودجه بندي
ریاضی 1از ابتدای فصل  4صفحه 17تا ابتدای صفحه 646سرفصل9
 +هندسه 1فصل2و(9ازصفحه27تاپايانصفحه)91

ریاضی()1

علوم تجربی

ریاضی 1از ابتدای فصل  4صفحه 17تا ابتدای صفحه 646سرفصل9

شيمی ()1

رياضی-فیزيك

تا اول آب و حالل های ديگر صفحه669

رياضی-فیزيك

تا ابتدای تغییر حالت صفحه662

علوم تجربی

تا ابتدای تغییرحالت صفحه662

علوم تجربی

از ابتدای كتاب تا ابتدای صفحه666

فيزیک ()1

زیست شناسی()1
علوم و فنون ادبی()1

ادبیات و علوم انسانی

از آغاز كتاب تا پايان فصل سوم
از آغازكتاب تا پايان فصل ششم

فارسی()1
تاریخ ()1

ادبیات و علوم انسانی

از ابتدای درس  1تا پايان درس 64

جامعه شناسی()1

ادبیات و علوم انسانی

از ابتدای كتاب تا پايان درس 62

عربی()1

ادبیات و علوم انسانی

از درس اول تا پايان درس 1

زبان انگليسی()1

رياضی-فیزيك
علوم تجربی

تا آخر صفحه 77

