
 باسمه تعالی

 6971-79متوسطه سال تحصیلی دورة اول  استعدادهای درخشانهای ندبیرستا بودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اولعناوين و 

 عناوين دروس
 درس /پايه

 
 كتاب تکمیلیبودجه بندی    كتاب درسی رسمیبودجه بندی 

 ریاضی 

 

 پنجمفصل صفر تا آخر  فصل اول تا آخر پنجم هفتم

 فصل اول تا آخر چهارم فصل اول تا آخر چهارم هشتم

 فصل اول تا آخر چهارم فصل اول تا آخر چهارم نهم

 علوم تجربی

 

 هفتم

 8و   2و  6 هایفصل 8و   2و  6 هایفصل فیزيك

 9 و 6 هایلفص 9 و 6 هایفصل شیمی 

 69  و 62و 66 و 6 هایفصل 69  و  62و  66 و 6 هایفصل زيست شناسی

 1 فصل 1 فصل زمین شناسی

 هشتم

 61 و 7 هایفصل فیزيك
 61 و 7 هایفصل

 

 93 صفحۀ تا 9 فصل  و 6 فصل ايزوتوپ ابتدای تا 9 فصل و 6 فصل شیمی

 3 و4 هایفصل 3 و 4هایفصل زيست شناسی

 612صفحه  تا رسوبی سنگهای ابتدای 62و  66 فصل رسوبی سنگهای ابتدای618 صفحۀ تا 62  و 66 فصل زمین شناسی

 نهم

 94تا 44 صفحات مايع آزاد سطح ابتدای مايع آزاد سطح ابتدای81 صفحۀ تا 8 فصل و 3 و4هایفصل فیزيك

 29 صفحۀ تا 2 و 6 فصل ما بدن در هاابتدای يون(21)صفحۀ تا 2 و 6 فصل شیمی

 62 و 66 هایفصل 62 و 66 هایفصل زيست شناسی

 -------- 1 فصل زمین شناسی

 فارسیادبيات 
 

 هفتم
 تا پايان درس نهم

 

 تا پايان درس نهم

 
 هشتم

 نهم

 قرآن 

 

 های آسمانپيام

 

 هفتم
 تا پايان درس هشتم پیام های آسمان

------ 
 تا پايان درس ششم قرآن

 هشتم
 تا پايان درس هشتم پیام های آسمان

------- 
 پايان درس ششمتا  قرآن

 نهم
 تا پايان درس ششم پیام های آسمان

------ 
 تا پايان درس ششم قرآن



 باسمه تعالی

 6971-79سال تحصیلی متوسطه  دوره دومهای استعدادهای درخشان دبیرستانبودجه بندی آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول عناوين و 

 رشته تحصيلی  پایه دهم عناوین دروس
 بندیبودجه 

 

 ریاضی 

 

 فیزيك-رياضی
 4تا انتهای فصل  1ریاضی

 2تا انتهای فصل 1هندسه

 4تا انتهای فصل  1ریاضی  علوم تجربی

 91صفحه  تا 1ریاضی و آمار ادبیات و علوم انسانی

 شيمی 

 
 91تا اول شیمی سبز صفحه  فیزيك-رياضی

 فيزیک 

 

 فیزيك -رياضی
 98سر صفحهها تا تا آخر فشار در شاره

 علوم تجربی

 زیست شناسی 

 
 14تا صفحه  علوم تجربی

 زبان وادبيات فارسی 

 فیزيك-رياضی

 علوم تجربی  92تا پايان فصل چهارم صفحه

 ادبیات و علوم انسانی 

 تاریخ 

 
 8تا پايان درس  ادبیات و علوم انسانی

 جامعه شناسی 

 
 9تاپايان درس  ادبیات و علوم انسانی

 


