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    بودجه بندی آزمون های تیسالیه

 )آزمون علوم اپیه ( متشاپیه ه
2041-2042 

مرحله و تاریخ 
 آزمىن

 علىم تجربی
 زبان فارسی سىال( 51)

 (سىال 51)
 ریاضی

 سىال( 51)
 تفکیکی متىالی

 اول مرحله
 1پیشروی شماره 
 نیم سال اول

 
01-82/7/5015 

 سىال( 9)فصل یک 
 51تا صفحه  فصل دو
 سىال( 2)

 شیمی
 سىال( 1)فصل یک 

 فیزیک
 سىال(1) 20تا صفحه  فصل نه

 زیست و زمین
 سىال( 1) فصل چهار

 سىال( 1)درس یک 
 سىال( 1)درس دو 

 سىال( 51فصل یک )

 دو مرحله
پیشروی شماره 

 نیم سال اول 2
 

82-82/2/5015 

 (0) فصل یک
 سىال( 0)فصل دو 
 سىال( 2) فصل سه
 05تا صفحه  فصل چهار

 سىال ( 8)

 شیمی
تا  سىال( فصل دو 8)فصل یک 

 سىال( 0) 52صفحه 
 فیزیک

 سىال(  1)فصل نه 
 زیست و زمین

سىال( فصل  8)فصل چهار  
 سىال( 0پنج)

 سىال( 0درس سه )
 سىال(0)درس چهار 
 (سىال0)درس شش 

 سىال( 1)فصل یک 
 سىال( 51)فصل دو 

 سه مرحله
آماده سازی 
برای نیمسال 

 اول
 

82-80/9/5015 

 سىال( 8)فصل یک 
 سىال( 8)فصل دو 
 سىال( 8)فصل سه 
 سىال ( 0) فصل چهار
 سىال( 0)فصل پنج 
 سىال( 0) فصل شش

 شیمی
 سىال( 8)فصل یک 
 سىال( 0)فصل دو 

 فیزیک
 سىال( 0)فصل نه 

 سىال( 8فصل ده )
 زیست و زمین

 سىال(   8)فصل چهار 
 سىال(  5) فصل پنج
 سىال( 8) فصل شش

 سىال( 5)درس یک 
 سىال( 5)درس دو 
 سىال( 5)درس سه 

 سىال( 8درس چهار )
 سىال(8)درس شش 
 (سىال0)درس هفت

 سىال( 0فصل اول )
 سىال( 0)فصل دوم 

 سىال( 0سىم )فصل 
 سىال( 1)فصل چهار 
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98080298898 -33025864- 980 

98222739898  
 

    بودجه بندی آزمون های تیسالیه

 )آزمون علوم اپیه ( متشاپیه ه
2041-2042 

مرحله و تاریخ 
 آزمىن

 علىم تجربی
 زبان فارسی سىال( 51)

 (سىال 51)
 ریاضی

 سىال( 51)
 تفکیکی متىالی

 چهار مرحله
 1پیشروی شماره 
 نیم سال دوم

 
51-50/55/5015 

 سىال( 0)فصل هشت
 سىال( 2)فصل نه 

 سىال( 2فصل ده )

 شیمی
 سىال( 8)فصل دو 

 سىال(0)81فصل سه تا صفحه 
 فیزیک

 سىال(   8فصل ده )
 سىال( 0) تا صفحه فصل چهارده

 زیست و زمین
 سىال(  5)شش فصل 

 سىال(  8)فصل هفت 
 سىال( 8)فصل هشت 

 سىال( 0درس هشت)
 سىال( 0درس نه )
 سىال( 0درس ده )

 سىال( 1)فصل چهار 
 سىال(2)فصل پنج 

 22تا صفحه  فصل شش
 سىال( 0)

 پنجمرحله 
پیشروی شماره 

 نیم سال دوم 2
 

01/5/5018 
5/8/5018 

 سىال( 8) فصل نه
 سىال( 0) فصل ده

 سىال( 0یازده )فصل 
 سىال( 1) فصل دوازده

 شیمی
 سىال( 1)فصل سه 

 فیزیک
 سىال(   8)فصل چهارده 

 سىال(0) 582فصل پانزده تا صفحه
 زیست و زمین

 سىال( 5)فصل هشت 
 سىال( 8)فصل یازده 

 سىال(8) 512دوازده تا صفحه  فصل

 سىال(0درس دوازده )
 سىال(0درس سیزده )
 سىال(0درس چهارده )

 

 سىال( 0فصل پنج)
 سىال( 0)فصل شش
 سىال(1) فصل هفت
تا صفحه  فصل هشت

 سىال( 0) 582

 مرحله شش
جمع بندی نیم 

 سال دوم
 

52-50/8/5018 

 سىال( 8)فصل نه 
 سىال( 8)فصل ده 

 سىال( 5)فصل یازده 
 سىال( 8)فصل داوزده 
 سىال( 0)فصل سیزده 
 سىال( 0)فصل چهارده 
 سىال( 5)فصل پانزده 

- 
 

 سىال( 5درس نه و ده )
 سىال( 5درس یازده )
 سىال( 5درس دوازده )
 سىال( 5درس سیزده )
 سىال( 5درس چهارده )
 سىال( 8درس شانزده )

 سىال(0)درس هفده و نیایش

 سىال( 0)فصل شش 
 سىال( 0)فصل هفت 
 سىال( 0)فصل هشت 

 سىال( 1)فصل نه 


