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 درسیمحتوای  نام درس

 14تا آخر درس  9از درس   فارسی

 11و  10، 9درس های  دین و زندگی

 6و 5درس  عربی زبان قرآن

 109 فحهتا آخر ص 4و  3درس های  زبان

 ریاضیات
 )دانش آموزان خ غفرانی  و سیادت موسوی(5و 4فصل 

 )دانش آموزان خ موسوی مدنی(از اتحادها تا آخر 3+فصل  4فصل 

  107  فحهتا آخر ص 74فحهاول شیمی سبزص از شیمی
 )ازانواع غلظت ها،فقط تعریف ها و مفهوم ها خوانده شود و بخش مسئله های غلظت در آزمون نمی باشد(

 تا سر تغییر حالت 4و  3فصل های  فیزیک

تهران 2 دبیرستان فرزانگا ن  4و 3، 2گفتارهای  4فصل  زیست   



جامع               آزمون  بندیبودجه 

 دهم ریاضیپایه  -20/12/97مورخ 

 

 

 

 

 

 

 درسیمحتوای  نام درس

 14تا آخر درس  9از درس   فارسی

 11و  10، 9درس های  دین و زندگی

 6و 5درس  عربی زبان قرآن

 109 تا آخر صفحه 4و  3درس های  زبان

 5)از سهمی به بعد (و فصل  4فصل  ریاضیات

 107تا آخر صفحه  74از اول شیمی سبزصفحه  شیمی
 )ازانواع غلظت ها،فقط تعریف ها و مفهوم ها خوانده شود و بخش مسئله های غلظت در آزمون نمی باشد(

 3فصل  هندسه

 تا سر روش های انتقال گرما 4و  3فصل های  فیزیک
تهران 2 دبیرستان فرزانگا ن  



              جامع    آزمون  بندیبودجه 

 تجربییازدهم پایه  -20/12/97مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسیمحتوای  نام درس

 14سر درس از ابتدای ادبیات انقالب اسالمی تا  فارسی

  9 و 8درس های  دین و زندگی

 5و 4، 3درس های  عربی زبان قرآن

 97فحهتا آخر ص 3و  2درس های  زبان

 فصل مثلثات و تابع نمایی و لگاریتم  ریاضیات

 از سر تعیین گرمای واکنش تا آخر فصل دوم شیمی

 2فصل  فیزیک

 3و 1،2گفتارهای  6فصل  زیست شناسی

 5و  4فصل های  زمین شناسی

تهران 2 دبیرستان فرزانگا ن  



  جامع              آزمون  بندیبودجه 

جامع                  آزمون  بندیبودجه 

 یازدهم ریاضیپایه  -20/12/97مورخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسیمحتوای  نام درس

 14سر درس از ابتدای ادبیات انقالب اسالمی تا  فارسی

  9و 8درس های  دین و زندگی

 5و 4، 3درس های  عربی زبان قرآن

 97فحهتا آخر ص 3و  2درس های  زبان

 مثلثات و لگاریتم حسابان

 تا آخر قانون کوسینوس ها 3فصل  هندسه

  3و 2فصل های  آمار و احتمال

 از سر تعیین گرمای واکنش تا آخر فصل دوم شیمی

 2و 1فصل های  فیزیک

تهران 2دبیرستان فرزانگا ن   


