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 بودجه بندی آزمون های تیسالیه 
 )آزمون علوم اپیه ( اپیه هفمت

2041-2042 

 و تاریخ مرحله
 آزمىن

 (سىال 51)تجربی علىم

 ریاضی
 (سَال 51)

 فارسی 
 متىالی سَال( 51)

 تفکیکی
  (سَال 1) شیمی
  (سَال 1) فیزیک

 (سَال 1) زمینٍ  زیست

 اول مرحله
 5پیشرٍی شهارى 
 نیو سال اٍل

 
01-82/7/5015 

 سَال( 1فصل یک )
 سَال( 51فصل دٍ )

 شیمی
 سَال( 1) 85فصل سٌ تا صفحٌ 
 فیزیک

 سَال( 8فصل یک )
 سَال(0) 2فصل دٍ تا صفحٌ 

 زمین ٍ  زیست
 سَال( 1فصل شش )

 سَال( 51) فصل یک
 سَال( 1) درس اٍل
 سَال( 1) درس دٍم

 دو مرحله
 8پیشرٍی شهارى 
 نیو سال اٍل

 
82-82/2/5015 

 سَال( 8فصل یک)
 سَال( 0فصل دٍ )
 سَال( 0فصل سٌ )
 سَال ( 1فصل چًار )

 شیمی
 سَال( 1فصل سٌ )

 فیزیک
 سَال( 1)فصل دٍ 
 زمینٍ  زیست

 سَال( 1فصل يفت )

 سَال(0فصل یک)
 سَال(2فصل دٍ )

 02فصل سٌ تا صفحٌ 
 سَال( 1)

 سَال( 8درس دٍ )
 سَال( 8درس سٌ )
 سَال(8) درس چًار
 سَال( 0) درس پنج

 سَال(5) درس شش

 سه مرحله
سازی برای  آنادى

 نیهسال اٍل
 

82-80/9/5015 

 سَال( 5فصل یک )
 سَال( 8فصل دٍ )
 سَال( 0فصل سٌ  )
 سَال ( 0فصل چًار  )
 سَال( 0فصل پنج )
 سَال( 0فصل شش)

 شیمی
 سَال(  8فصل سٌ )
 سَال( 0فصل چًار )

 فیزیک
 سَال(  5فصل یک )

 سَال( 0)فصل دٍ 
 سَال(5) 21فصل يشت تا صفحٌ 

 زیست و زمین
 سَال(  5فصل شش )

 سَال(  8فصل يفت ) 
 سَال( 8فصل یازدى )

 سَال( 8فصل اٍل )
 سَال( 0فصل دٍم )
 سَال( 0) فصل سَم
 سَال( 2) فصل چًار

 سَال( 5درس اٍل)
 سَال( 5درس دٍ )
 (سَال 5درس سٌ )
 سَال( 5) درس چًار
 سَال( 5) درس پنج

 سَال(8) درس شش
 سَال(0) يفت درس
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 چهار مرحله
 5پیشرٍی شهارى 
 نیو سال دٍم

 
51-50/55/5015 

 سَال( 1فصل يشت)
 سَال( 2فصل نٌ )

  27فصل دى تا صفحٌ 
 سَال( 0)

 شیمی
 سَال( 8فصل چًار )
 سَال( 0فصل پنج )

 فیزیک
 سَال( 8فصل يشت )

 سَال( 0فصل نٌ )
 زمین زیست و
 سَال( 8فصل یازدى )
 سَال( 0فصل دٍازدى )

 سَال( 0فصل چًار )
 سَال(9فصل پنج )
 سَال( 8فصل شش )

 سَال( 0درس نٌ )
 سَال(  0درس دى )
 سَال(0)درس یازدى

 مرحله پنج
 8پیشرٍی شهارى 
 نیو سال دٍم

 
01/5/5018 
5/8/5018 

 سَال( 0فصل نٌ)
 سَال( 1فصل دى)

 سَال( 0فصل یازدى )
 سَال( 0فصل دٍازدى)

 شیمی
 سَال( 1فصل سٌ تا پنج )
 فیزیک

 سَال( 8فصل نٌ )
 سَال( 0) 29فصل دى تا صفحٌ 

 زیست و زمین
 سَال( 8فصل دٍازدى )
 سَال( 8فصل سیزدى )

 سَال( 5) 585فصل چًاردى تا صفحٌ 

 سَال( 0فصل پنج)
 سَال(0فصل شش)
 سَال(1فصل يفت)

فصل يشت تا صفحٌ 
 سَال( 0) 517

 سَال(0درس یازدى)
 سَال( 0درس دٍازدى )
 سَال( 0درس سیزدى )

 مرحله شش
 بندی  جهع

 سال دٍم نیو
 

52-50/8/5018 

 سَال( 8فصل يشت)
 سَال( 8فصل نٌ )
 سَال( 8فصل دى )

 سَال( 8فصل یازدى )
 سَال( 8زدى )فصل داٍ

 سَال( 8فصل سیزدى )
 سَال( 8فصل چًاردى )
 سَال( 5فصل پانزدى )

 سَال( 0فصل شش )
 سَال( 0فصل يفت )

 0فصل يشت )
 سَال(

 سَال( 0فصل نٌ )

 سَال( 5درس نٌ )
 سَال( 5درس دى )

 سَال( 5درس یازدى )
 سَال( 5درس دٍازدى )
 سَال( 8درس سیزدى )
 سَال( 8درس شانزدى)

 سَال( 8ى )درس يفد

 


