
 

 
 )آ سهآالء ( آنالینهاي بندي آزمونمحدوده

 علوم انسانیدهم رشته یازآموزان پایۀ ویژة دانش
 

 دروس عمومی
 

 نام کتاب
 )2انگلیسی ( ) 2دین و زندگی ( )2عربی ( )2فارسی (

 تاریخ

 ترم اول)(میان  1آزمون 
18/8/1400 

 پایداري ادبیات و تعلیمی ادبیات
 )37 تا 10 صفحه( 

  1 درس
 )16 تا 1 صفحه(

  پیامبر آخرین و هدایت تداوم الهی، هدایت
 )36 تا 1 صفحه(

Understanding People 
)31 تا 15 صفحه(   

 20 20 20 20 تعداد سؤاالت

 )اول ترم بنديجمع( 2 آزمون
5/11/1400 

 60 تا 15 صفحه 118 تا 1 صفحه 44 تا 1 صفحه 85 تا 10 صفحه

 20 20 20 20 تعداد سؤاالت

 )دوم ترم بنديجمع( 3 آزمون
27/2/1401 

 107 تا 61 صفحه 230 تا 122 صفحه 97 تا 45 صفحه 157 تا 87 صفحه

 20 20 20 20 تعداد سؤاالت

 بندي کل سال)(جمع 4آزمون 
31/3/1401 

 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب

 20 20 20 20 تعداد سؤاالت
 

  



 

 
 )آ سهآالء ( آنالینهاي بندي آزمونمحدوده

 یازدهم رشته علوم انسانیآموزان پایۀ ویژة دانش
 

  اختصاصیدروس 
 

 نام کتاب
 )2( علوم و فنون ادبی شناسیروان )2شناسی (جامعه ) 2جغرافیا ( )2تاریخ ( )1فلسفه ( )2ریاضی و آمار (

 تاریخ

 بندي ترم اول)(جمع 1آزمون 
18/8/1400 

 استدالل و منطق با آشنایی
  ریاضی

 )11 تا 2 صفحه(

 و ریشه فلسفه، چیستی
 فلسفه و فلسفه هاي شاخه

  زندگی و
 )27 تا 2 صفحه(

 ظهور و شناسی تاریخ
 در تازه حرکتی اسالم،

  بشر تاریخ
 )29 تا 2 صفحه(

 نواحی و چیست ناحیه
  طبیعی

 )27 تا 2 صفحه(

  جهانی فرهنگ
 )26 تا 3 صفحه(

 و تعریف: شناسی روان
 روان و مطالعه مورد روش

 تا 8 صفحه( رشد شناسی
42( 

 هاي قرن در فارسی ادبیات تاریخ
 و آوایی هاي پایه نهم، و هشتم هفتم،

  تشبیه
 )34 تا 12 صفحه(

 15 10 10 10 10 15 15 تعداد سؤاالت

 )اول ترم بنديجمع( 2 آزمون
5/11/1400 

 56 تا 12 صفحه 111 تا 8 صفحه 72 تا 3 صفحه 82 تا 2 صفحه 88 تا 2 صفحه 49 تا 2 صفحه 33 تا 2 صفحه

 15 10 10 10 10 15 15 تعداد سؤاالت

 )دوم ترم بنديجمع( 3 آزمون
27/2/1401 

 107 تا 58 صفحه 206 تا 112 صفحه 134 تا 73 صفحه 152 تا 83 صفحه 186 تا 89 صفحه 93 تا 50 صفحه 70 تا 34 صفحه

 15 10 10 10 10 15 15 تعداد سؤاالت

 بندي کل سال)(جمع 2آزمون 
31/3/1401 

 کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب

 15 10 10 10 10 15 15 تعداد سؤاالت

 


