
  
 

  

  
  

  دو  های آزمای گزینه بندی آزمون محدوده

  )۱۴۰۱ -  ۱۴۰۲(سال تحصی  ۱۴۰۱ ماه دیویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی 
  

  ۲  ...................................................................................  های اختصا گروه آزمای علوم ریا درس

  ۳  ...................................................................................  های اختصا گروه آزمای علوم تجر درس

  ۴  ..................................................................................  ساهای اختصا گروه آزمای علوم ان درس



 

 
   »۲  « 

   )۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا های [درس ۱۴۰۱ ماه  دی رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   ریا

  شیمی  فیزیک  ریاضیات  موضوع

  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  یۀ تحصی

  م کتاب

  ریخ
ن  ن   ۱ آمار و احمتال  ۲هندسه   ۱هندسه   ۱ریا   ریاضیات گسسته  ۳هندسه   ۲حسا   ۲شیمی   ۱شیمی   ۳ شیمی  ۲فیزیک   ۱فیزیک   ۳ فیزیک  ۱حسا

 ۲و  ۱های  درس ۱فصل  ۱درس  ۱فصل  ۱فصل   ۸/۷/۱۴۰۱
تا  ۱از فصل 
 ۳فصل 

 ۲انتهای درس 
  های  فصل ۱ل فص  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ ۱فصل 

  ــــــــ ۲و  ۱
تا ابتدای  ۱فصل 

ادل و قدرت  ثابت ت
  )۲۰ اسیدی (ص 

تا  ۲+ فصل  ۱فصل 
  ــــــــ ۵۱ ۀصفح انیپا

 ۳درس  ۱فصل  ۲درس  ۱فصل   ۲فصل  ۲۲/۷/۱۴۰۱

 ۳فصل 
  های درس

+  ۴و  ۳
  های فصل

 ۵و  ۴

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ ۲فصل 
تا ابتدای  ۲فصل 

ای  حرکت دایره«
اخت  »یکن

و  ۳فصل 
تا  ۴فصل 

گرما  یابتدا
 )۹۶(ص 

  ــــــــ

از ابتدای ثابت  ۱فصل 
ادل و قدرت اسیدی  ت

تا  ۲) و فصل ۲۰ (ص 
ابتدای جاری شدن 

انرژی با سفر الکترون 
  )۴۲(ص 

 یاز ابتدا ۲فصل 
تا انتها +  ۵۲  ۀصفح

 یتا ابتدا ۳فصل 
ل و مقدار  محل

نده حل  )۹۳ها (ص  ش

  ــــــــ

  های فصل ۱درس  ۲فصل  ۲و  ۱های  درس ۲فصل   ۳فصل   ۰۶/۸/۱۴۰۱
 ۷و  ۶

  های فصل
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ ۴و  ۳

از ابتدای  ۲فصل 
ای  حرکت دایره«

اخت  ۳و فصل » یکن
اج «تا ابتدای  ام

 »الکترومغناطیس

از  ۴فصل 
گرما  یابتدا

) و ۹۶(ص 
 ۵فصل 

  ــــــــ

از ابتدای  ۲فصل 
 جاری شدن انرژی با

  سفر الکترون
  ) تا انتها۴۲(ص  

 یاز ابتدا ۳فصل 
ل و مقدار  محل

نده حل ) ۹۳ها (ص  ش
 تا انتها

  ــــــــ

 ۴فصل   ۲۰/۸/۱۴۰۱
  ــــــــ  ــــــــ ۲درس  ۲فصل  ۳درس  ۲فصل  ۲و  ۱های  درس

 ۱فصل 
  های درس

 ۲و  ۱ 
 ۲فصل + ۱فصل  ۱فصل 

  ۲تا انتهای درس 

از ابتدای  ۳فصل 
اج « ام
» غناطیسالکتروم
تا ابتدای  ۴و فصل 

ج«  »پراش م

 ۱فصل   ــــــــ

تا ابتدای  ۳فصل 
فلزها، عنصرهایی 

پذیر با جالیی  شکل
  )۸۱زیبا (ص 

 ۱فصل   ــــــــ

 ۳درس  ۴فصل   ۰۴/۹/۱۴۰۱
  ــــــــ  ــــــــ ۱درس  ۳فصل  ۱درس  ۳فصل  ۱درس  ۵+ فصل 

 ۱فصل 
+  ۳درس

   ۲فصل 
 ۱درس 

+  ۲فصل 
 ۳فصل 

  های درس
 ۲و  ۱

های  درس ۲فصل 
 ۳+ فصل  ۴و  ۳

تا  ۴و فصل 
 ۳انتهای درس 

از ابتدای  ۴فصل 
ج« و » پراش م

تا ابتدای  ۵فصل 
مدل اتم «

رد  »بور - رادرف

 ۲فصل   ــــــــ

فلزها،  یاز ابتدا ۳فصل 
با  ریپذ شکل ییعنصرها

) و ۸۱(ص  بایز ییجال
 یتا ابتدا ۴فصل 

ن در  یور و بهره اکیآم
  )۱۰۱  (ص یکشاورز

  ــــــــ

بتدای تا ا ۲فصل 
لید یا  سرعت ت
اد از  مصرف م

  دیدگاه کم
 )۸۳ (ص  

 ۵فصل   ۱۸/۹/۱۴۰۱
 ۲درس  ۲فصل   ــــــــ  ــــــــ ۲درس  ۳فصل  ۲درس  ۳فصل  ۳و  ۲های  درس

 ۳+ فصل 

  ۳فصل 
  ۳درس 

 ۴+ فصل 

 ۴درس  ۴فصل 
 ۵+ فصل 

از ابتدای  ۵فصل 
مدل اتم «

رد   و » بور - رادرف
 ۶فصل کل 

  های  فصل  ــــــــ
 ۴و  ۳

 یاز ابتدا ۴فصل 
ن  یور و بهره اکیآم

   یدر کشاورز
  ) تا انتها۱۰۱ (ص 

  ــــــــ

ی از ابتدا ۲فصل 
لید یا  سرعت ت

اد از دیدگاه  مصرف م
) تا انتها ۸۳ کم (ص 

 ۳+ فصل 

 کل کتاب کل کتاب  ــــــــ کل کتاب کل کتاب  ــــــــ تابکل ک کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ۰۲/۱۰/۱۴۰۱

  ــــــــ  ــــــــ کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ کل کتاب کل کتاب کل کتاب  ۰۹/۱۰/۱۴۰۱

 ۱۴۰۱ ماه دیجامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی   ۱۶/۱۰/۱۴۰۱

 ۱۴۰۱ ماه دیمع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی جا  ۲۳/۱۰/۱۴۰۱



 

 
   »۳  « 

   )۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا های [درس ۱۴۰۱ ماه  دی رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   تجر

  شیمی  فیزیک  شنا زیست  ریا  موضوع

  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  یۀ تحصی  شنا زمین

  م کتاب

  ریخ
  ۲شیمی   ۱شیمی   ۳شیمی   ۲فیزیک   ۱فیزیک   ۳فیزیک   ۲شنا  زیست  ۱شنا  زیست  ۳شنا  زیست  ۲ریا   ۱ریا   ۳ریا 

۸/۷/۱۴۰۱  
   ۱فصل 

  ۲و  ۱های  درس

تا  ۱از فصل 
   ۳فصل 

 ۲های درس انت
  ــــــــ

تا  ۲و فصل  ۱فصل 
 ۲گفتار  یابتدا

  های   فصل
 ۳تا  ۱

  ــــــــ ۲و  ۱های  فصل ۱فصل   ــــــــ
ادل و  ۱فصل  تا ابتدای ثابت ت

  )۲۰ قدرت اسیدی (ص 
تا  ۲+ فصل  ۱فصل 

 ۵۱ ۀصفح انیپا
 ۱فصل   ــــــــ

۲۲/۷/۱۴۰۱ 
+  ۳درس  ۱فصل 

  ۲فصل 

 ۳فصل 
 ۴و  ۳های  درس

  های + فصل
  ۵و  ۴ 

  ــــــــ
 یاز ابتدا ۲فصل 
 ۳و فصل  ۲گفتار 

  ۳گفتار  یتا ابتدا

  های   فصل
 ۵و  ۴

  ــــــــ
تا ابتدای  ۲فصل 

ن دوم « تکانه و قان
 »نیوتن

  ــــــــ ۳فصل 

ادل و  ۱فصل  از ابتدای ثابت ت
تا  ۲) و فصل ۲۰ قدرت اسیدی (ص 

ابتدای جاری شدن انرژی با سفر 
  )۴۲الکترون (ص 

 ۀصفح یاز ابتدا ۲ل فص
تا  ۳تا انتها + فصل  ۵۲ 

ل و مقدار  یابتدا محل
نده حل  )۹۳ها (ص  ش

  ۲فصل   ــــــــ

۰۶/۸/۱۴۰۱  
 ۴+ فصل ۳فصل 

  ۱درس 
  ــــــــ  ۷و  ۶های  فصل

 یاز ابتدا ۳فصل 
   ۴و فصل  ۳گفتار 

  های   فصل
 ۷و  ۶

  ــــــــ

از ابتدای  ۲فصل 
ن دوم « تکانه و قان

تا  ۳و فصل » نیوتن
اع «ابتدای  ج و ان م

 »آن

  ــــــــ ۴فصل 
از ابتدای جاری شدن انرژی  ۲فصل 

  ) تا انتها۴۲با سفر الکترون (ص 

 یاز ابتدا ۳فصل 
ل و مقدار  محل

نده حل ) ۹۳ها (ص  ش
 تا انتها

  ۳فصل   ــــــــ

۲۰/۸/۱۴۰۱  
   ۴فصل 

  ۳و  ۲ های درس
  ــــــــ  ۶فصل  ۲و  ۱های  فصل  ــــــــ

  ی ها  فصل
 ۹و  ۸

از ابتدای  ۳فصل 
اع آن« ج و ان تا » م

شکست «ابتدای 
ج  »م

 ۱فصل   ــــــــ
تا ابتدای فلزها، عنصرهایی  ۳فصل 

  )۸۱پذیر با جالیی زیبا (ص  شکل
  ۴فصل  ۱فصل   ــــــــ

  ــــــــ  ۵فصل   ۰۴/۹/۱۴۰۱
  ۴و  ۳های  فصل

 ۵+ فصل 
 ۲و  ۱های  درس

  ــــــــ  ۵فصل 
  های   فصل

  ۴تا  ۱

از ابتدای  ۳فصل 
ج« و » شکست م

مدل «تا ابتدای  ۴فصل 
رد  »بور - اتم رادف

 ۲فصل   ــــــــ

 ییفلزها، عنصرها یاز ابتدا ۳فصل 
) و ۸۱(ص  بایز ییبا جال ریپذ شکل
ن یتا ابتدا ۴فصل   یور و بهره اکیآم

  )۱۰۱ (ص  یدر کشاورز

  ــــــــ

بتدای تا ا ۲فصل 
لید یا  سرعت ت

اد از دی دگاه مصرف م
 )۸۳ کم (ص 

  ۵فصل 

  ــــــــ  ۷و  ۶های  فصل  ۱۸/۹/۱۴۰۱
 ۳درس  ۵فصل 

  های + فصل
 ۷و  ۶ 

  ــــــــ  ۸و  ۷های  فصل
  های   فصل

 ۷تا  ۵

از ابتدای  ۴فصل 
رد«  -مدل اتم رادرف

 تا انتها» بور
 ۳فصل   ــــــــ

ن یاز ابتدا ۴فصل   یور و بهره اکیآم
  ) تا انتها۱۰۱ (ص  یدر کشاورز

  ــــــــ

ی از ابتدا ۲فصل 
لید یا  سرعت ت

اد از دیدگاه  مصرف م
) تا ۸۳ کم (ص 

 ۳انتها + فصل 

  های   فصل
 ۷و  ۶

 کل کتاب کل کتاب کل کتاب  ــــــــ کل کتاب کل کتاب  ــــــــ کل کتاب کل کتاب  ــــــــ کل کتاب کل کتاب  ــــــــ  ۰۲/۱۰/۱۴۰۱

 کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ  کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ  کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ  کل کتاب  ۰۹/۱۰/۱۴۰۱

  ۱۴۰۱ ماه دیجامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی   ۱۶/۱۰/۱۴۰۱

  ۱۴۰۱ ماه دیجامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی   ۲۳/۱۰/۱۴۰۱



 

 
   »۴  « 

  )  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ تحصی (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا های [درس ۱۴۰۱ماه  دی رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   انسا

  

  

  ریا  موضوع

  اقتصاد

  علوم اجمتاعی  ادبيات اختصا

  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  یۀ تحصی

  م کتاب

  ریخ
  ۱فنون اد  علوم و  ۳فنون اد  علوم و  ۲ریا و آمار   ۱و آمار ریا   ۳ریا و آمار 

فنون  علوم و 

  ۲اد 
  ۲ شنا جامعه  ۱ شنا جامعه  ۳ شنا جامعه

ــــــــ  ۵تا  ۱های  درس  ۲و  ۱های  درس  ــــــــ  ۱۲تا  ۹های  درس ۲ و ۱های  درس ۳تا  ۱های  درس  ــــــــ  ۱فصل  ۲و  ۱های  درس ۱فصل   ۸/۷/۱۴۰۱  

 ۳درس  ۱فصل  ۲۲/۷/۱۴۰۱
  +  ۲فصل 

  ۱درس  ۳فصل 
 ــــــــ  ۱۰ تا  ۶های  درس  ۳درس   ــــــــ  ۴تا  ۱های  درس  ۴و  ۳های  درس ۵و  ۴های  درس  ــــــــ

 ۱درس  ۲فصل   ۰۶/۸/۱۴۰۱

 ۳فصل 
  های  درس

  ۳و  ۲
  ۴+ فصل 

 ــــــــ  ۱۶تا  ۱۱ های  درس  ۵و  ۴های  رسد  ــــــــ  ۸تا  ۵های  درس  ۶و  ۵های  درس ۷و  ۶های  درس  ــــــــ

 ۵تا  ۱های  درس  ــــــــ  ۷و  ۶های  درس ۴تا  ۱های  درس  ــــــــ  ۸و  ۷های  درس ۹و  ۸های  درس ۱فصل   ــــــــ ۲درس  ۲فصل   ۲۰/۸/۱۴۰۱

 ــــــــ  ۸درس  ۸تا  ۵های  درس  ــــــــ  ۱۰ و  ۹های  درس ۱۱ و  ۱۰ های  درس  ۲فصل   ــــــــ ۱درس  ۳فصل   ۰۴/۹/۱۴۰۱
  های  درس

 ۱۰ تا  ۶

  ــــــــ  ۱۲و  ۱۱ های  درس ۱۴تا  ۱۲های  درس ۳فصل   ــــــــ ۳و  ۲های  درس ۳فصل   ۱۸/۹/۱۴۰۱
  های درس

 ۱۲تا  ۹ 
 ــــــــ ۱۰ و  ۹های  درس

  های درس
 ۱۵ تا  ۱۱  

  کل کتاب  کل کتاب  ــــــــ  کل کتاب  کل کتاب  ــــــــ  کل کتاب  کل کتاب  کل کتاب  ــــــــ  ۰۲/۱۰/۱۴۰۱

  ــــــــ  ــــــــ  کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ  کل کتاب  کل کتاب  ــــــــ  ــــــــ  کل کتاب  ۰۹/۱۰/۱۴۰۱

  ۱۴۰۱ ماه دیجامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی   ۱۶/۱۰/۱۴۰۱

  ۱۴۰۱ ماه دیجامع مطابق محدودۀ آزمون رسارسی   ۲۳/۱۰/۱۴۰۱
  



 

 
   »۵  « 

  

  )  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ صیتح (سال دو گزینه آزمای های آزمون بندی محدوده

] علوم آزمای گروه اختصا های [درس ۱۴۰۱ماه  دی رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ   انسا

  

  

ن عر موضوع   منطق و فلسفه  جغرافیا  ریخ  ز

  شنا روان
  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم  دهم و یازدهم  دوازدهم حصیتیۀ 

  م کتاب

 ریخ

 ،   عر

ن قرآن   ۳ز

،   عر

ن قرآن    ۱ز

،   عر

ن قرآن    ۲ز
  ۳جغرافیا   ۲ریخ   ۱ریخ   ۳ریخ 

جغرافیای 

  ایران
  منطق  فلسفه  ۲فلسفه   ۲جغرافیا 

۸/۷/۱۴۰۱  
تا انتهای  ۱درس 

 ۴صفحۀ 
  های درس

  ۴تا  ۱ 
  ۲و  ۱های  درس  ــــــــ

تا  ۱درس 
  ۶انتهای درس 

  ۱س در  ــــــــ
تا  ۱درس 

  ۴انتهای درس 
  ۲و  ۱های  درس ۲و  ۱های  درس  ــــــــ

  های درس
  ۲و  ۱ 

  ۱درس 

  ۱درس  ۲۲/۷/۱۴۰۱
  های درس

  ۶و  ۵ 
  ۴و  ۳های  درس  ــــــــ

تا  ۷درس 
  ۱۱ انتهای درس 

  ۲درس   ــــــــ
تا  ۵درس 

  ۷انتهای درس 
  ــــــــ

  های درس
  ۴و  ۳ 

 ۵تا  ۳های  درس
  های درس

  ۴و  ۳ 
  ۲ درس

 ۲درس   ۰۶/۸/۱۴۰۱
  های درس

  ۸و  ۷ 
  ۶و  ۵های  درس  ــــــــ

تا  ۱۲درس 
  ۱۶انتهای درس 

  ۳درس   ــــــــ
تا  ۸درس 

  ۱۰ انتهای درس 
 ۷و  ۶های  درس  ۶و  ۵های  درس  ــــــــ

  های درس
  ۶و  ۵ 

  های درس
  ۴و  ۳ 

  ــــــــ ۳درس   ۲۰/۸/۱۴۰۱
  های درس

 ۲و  ۱ 
  ــــــــ  ۸و  ۷های  درس

تا  ۱درس 
  ۶انتهای درس 

  ــــــــ ۴درس 
تا  ۱درس 

  ۴انتهای درس 
  های درس

  ۸و  ۷ 
  ۵درس  ۷درس   ۸درس 

  ــــــــ ۴درس   ۰۴/۹/۱۴۰۱
  های درس

 ۴و  ۳ 
  ــــــــ  ۱۰ و  ۹های  درس

تا  ۷درس 
  ۱۱ انتهای درس 

  ــــــــ ۵درس 
تا  ۵درس 

  ۸انتهای درس 
  های درس

  ۱۰ و  ۹ 
  ۶درس  ۸درس   ۱۰ و  ۹های  درس

  ــــــــ ۵درس   ۱۸/۹/۱۴۰۱
  های درس

 ۷تا  ۵ 
  ــــــــ  ۱۲و  ۱۱ های  درس

تا  ۱۲درس 
  ۱۶ انتهای درس

  ــــــــ ۶درس 
تا  ۹درس 

  ۱۱ انتهای درس 
  های درس

  ۱۲و  ۱۱  
  ۱۱ درس 

  های درس
 ۱۰ و  ۹ 

  های درس
  ۸و  ۷ 
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