
بودجه بندی آزمون مرحله دوم( آذر21)بودجه بندی آزمون مرحله اول تعداد سوالکد کتابکد درسرشته نام درسپايه

5پايان فصل دوم بخش 48تا صفحه 1021111022115معارف11 انساني و 10مشترک اقتصاددهم
سرفصل های نوبت دوم شیوه نامهسرفصل هي نوبت اول شیوه نامه+ فصل اول 1012111021710مشترک تجربي و رياضي1آزمايشگاه علوم تجربيدهم
تا پايان درس نهمتا پايان درس هفتم1007111021510رشته4مشترک آمادگي دفاعيدهم
127تا صفحه 49تا صفحه 1019111021920اختصاصي انساني1تاريخدهم
120تا ص 48از اول کتاب تا صفحه 1403111022510رشته4مشترک تفکر و سواد رسانه ایدهم
99 تا ص 3درس از ص4513تاص3درس از ص10201110220156مشترک انساني و معارف1جامعه شناسيدهم
85تا صفحه 32تا صفحه 1013111021815رشته4مشترک جغرافیای ايراندهم
154تا صفحه  64تا صفحه  1015111020515اختصاصي انساني1دين و زندگيدهم
138تا صفحه  56تا صفحه  1001111020415مشترک تجربي و رياضي1دين و زندگيدهم
87ابتدای صفحه49ابتدای صفحه1018111021215مشترک انساني و معارف1رياضي و آماردهم
141ابتدای صفحه59ابتدای صفحه1005111021120مشترک تجربي و رياضي1رياضيدهم
109ازابتدای کتاب تا صفحه 51ازابتدای کتاب تا صفحه 1008111023020رشته4مشترک 1زبان انگلیسيدهم
(98پايان صفحه)تا ابتدای سامانه بافتي (38صفحه)تا پايان فصل دوم 1014111021620اختصاصي تجربي1زيست شناسيدهم
 ابتدای غلظت مولي106 تا 1صفحه  ابتدای ساختار اتم و رفتار آن34 تا 1صفحه 1011111021015مشترک تجربي و رياضي1شیميدهم
82ابتدای کتاب تا صفحه 22ابتدای کتاب تا صفحه 1016111020715اختصاصي انساني1عربي زبان قرآندهم
86ابتدای کتاب تا صفحه 20ابتدای کتاب تا صفحه 1002111020615مشترک تجربي و رياضي1عربي زبان قرآندهم
93ص13آخردرس 45ص.تا آخر درس ششم1017111020310مشترک انساني و معارف1علوم و فنون ادبيدهم
118ص .14آخر درس 58تا آخردرس هفتم شعر بوی گل وريحان هاص1003111020115رشته4مشترک 1فارسيدهم
115ابتدای کتاب تا پايان صفحه 78ابتدای فصل سوم تا صفحه +فصل اول1029111021415اختصاصي تجربي1فیزيکدهم
ابتدای کتاب تا پايان فصل چهارمفصل سوم+ فصل اول1010111020920اختصاصي رياضي1فیزيکدهم
86تا صفحه 40تا صفحه  1022111022315مشترک انساني و معارفمنطقدهم
110ص.7آخر درس55ص.تا آخردرس سوم100411102025رشته4مشترک 1نگارشدهم
77ابتدای صفحه 34ابتدای صفحه 1006111021310اختصاصي رياضي1هندسهدهم
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5پايان فصل دوم بخش 48تا صفحه 1021111122115معارف11 انساني و 10مشترک اقتصاديازدهم
115تا صفحه 37تا صفحه 1113111126810رشته4مشترک انسان و محیط زيستيازدهم
سرفصل هي نوبت دوم شیوه نامهسرفصل هي نوبت اول شیوه نامه+ فصل اول 1112111121710مشترک تجربي و رياضي2آزمايشگاه علوم تجربييازدهم
103ابتدای صفحه35ابتدای صفحه1107111121515اختصاصي رياضيآمار و احتماليازدهم
162تا صفحه 73تا صفحه 1114111122010مشترک تجربي و رياضيتاريخ معاصر ايرانيازدهم
147تا صفحه 65تا صفحه 1123111121920اختصاصي انساني2تاريخيازدهم
54 تا ص3درس از ص 6 1124111122215اختصاصي انساني2جامعه شناسييازدهم 124 تا ص3درس از ص14 
140تا صفحه 52تا صفحه 1122111121815اختصاصي انساني2جغرافیا يازدهم
130ابتدای صفحه54ابتدای صفحه1106111121420اختصاصي رياضي1حسابانيازدهم
203تا صفحه  86تا صفحه  1118111120515اختصاصي انساني2دين و زندگييازدهم
164تا صفحه  58تا صفحه  1101111120415مشترک تجربي و رياضي2دين و زندگييازدهم
195 تا66از صفحه 65 تا صفحه 1از صفحه 1125111122415مشترک انساني و معارفروان شناسييازدهم
55ابتدای صفحه26ابتدای صفحه1121011121215مشترک انساني و معارف2رياضي و آماريازدهم
137ابتدای صفحه57ابتدای صفحه1116111121120اختصاصي تجربي2رياضييازدهم
97ازابتدای کتاب تا صفحه 47ازابتدای کتاب تا صفحه 1108111123020رشته4مشترک 2زبان انگلیسييازدهم
(106تا صفحه  )فصل ششم اول زمین لرزه (52تاصفحه)اول آبهای زير زمیني 1115111123715مشترک تجربي و رياضيزمین شناسييازدهم
(118صفحه)تا پايان فصل هفتم (52صفحه)تا پايان فصل سوم 1117111121625اختصاصي تجربي2زيست شناسييازدهم
 ابتدای الکل ها و اسیدها108 تا 1صفحه ابتدای آلکن ها39 تا 1صفحه 1111111121015مشترک تجربي و رياضي2شیمييازدهم
76ابتدای کتاب تا صفحه 26ابتدای کتاب تا صفحه 1119111120715اختصاصي انساني2عربي زبان قرآنيازدهم
70ابتدای کتاب تا صفحه 24ابتدای کتاب تا صفحه 1102111120615مشترک تجربي و رياضي2عربي زبان قرآنيازدهم
80ص9آخردرس43تا آخر  درس چهارم ص1120111120310مشترک انساني و معارف2علوم و فنون ادبييازدهم
112ص .14آخر درس 56تا آخر درس ششم ص1103111120115رشته4مشترک 2فارسييازدهم
101تا صفحه  41تا صفحه  1126111122615مشترک انساني و معارففلسفهيازدهم
85ابتدای کتاب تا صفحه کلیه مطالب فصل اول1133111124415اختصاصي تجربي2فیزيکيازدهم
3 و 2، 1کلیه مطالب فصل های کلیه مطالب فصل اول1110111120920اختصاصي رياضي2فیزيکيازدهم
105ص.5آخر درس51تا آخر درس دوم ص 110411112025رشته4مشترک 2نگارشيازدهم
61ابتدای صفحه33ابتدای صفحه1105111121310اختصاصي رياضي2هندسهيازدهم
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138ص.20آخردرس50اختیارات وزني ص .تا آخر درس ششم15--1485اختصاصي انسانيادبیات فارسيپیش دانشگاهي
79ازابتدای کتاب تا صفحه 32ازابتدای کتاب تا صفحه 25--1475رشته3مشترک انگلیسيپیش دانشگاهي
150تا صفحه 75تا صفحه 20--1450اختصاصي انسانيتاريخ شناسيپیش دانشگاهي
122تا صفحه 49تا صفحه 15--1455اختصاصي انسانيجغرافیاپیش دانشگاهي
211ابتدای صفحه87ابتدای صفحه25--1483اختصاصي رياضيحساب ديفرانسیل و انتگرالپیش دانشگاهي
پايان کتاب 40تا صفحه  15--1477رشته3مشترک دين و زندگيپیش دانشگاهي
114ابتدای صفحه46ابتدای صفحه15--1486اختصاصي انسانيرياضي پايهپیش دانشگاهي
149ابتدای صفحه59ابتدای صفحه25--1478اختصاصي تجربيرياضي عموميپیش دانشگاهي
74ابتدای صفحه31ابتدای صفحه10--1460اختصاصي رياضيرياضیات گسستهپیش دانشگاهي
97ص.22آخردرس41تا آخر درس نهم  سپیده آشناص15--1476رشته3مشترک زبان و ادبیات فارسيپیش دانشگاهي
(241پايان صفحه  )تا ابتدای آغازيان و سالمتي (77پايان صفحه  )تا ابتدای شواهد تغییر گونه ها 30--1489اختصاصي تجربيزيست شناسيپیش دانشگاهي

کل کتاب ابتدای پیش بیني جهت پیشرفت واکنش ها44 تا 1صفحه25--1480مشترک تجربي و رياضيشیميپیش دانشگاهي
کل کتاب32ابتدای کتاب  تا صفحه 20--1487اختصاصي انسانيعربيپیش دانشگاهي
124 تا ص4درس از ص4913 تا ص4درس از ص156--1451اختصاصي انسانيعلوم اجتماعيپیش دانشگاهي
(کل کتاب)10تا آخر فصل (50صفحه )4اول فصل 10--1481اختصاصي تجربيعلوم زمینپیش دانشگاهي
145تا صفحه  64تا صفحه  15--1456اختصاصي انسانيفلسفهپیش دانشگاهي
کل کتاب2 و 1فصل 15--1482اختصاصي تجربيفیزيکپیش دانشگاهي
کل کتاب2 و 1فصل 20--1484اختصاصي رياضيفیزيکپیش دانشگاهي
131ابتدای صفحه51ابتدای صفحه10--1458اختصاصي رياضيهندسه تحلیلي و جبر خطيپیش دانشگاهي


