
 

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

  سال اولسال اول  نیمنیم ارزیابی پیشرفت
 

  مبحثتعداد  تعداد تست   شماره صفحه پاسخ سؤال شماره صفحه                               تست 80 :1آزمون 
 

  2 20 85 8 )3( ریاضی و آمار -1
 3 10 87 10 )3علوم و فنون ادبی ( -2
 3 10 88 12 )3عربی زبان قرآن ( -3
 2 10 88 14 )3تاریخ ( -4
 3 10 89 15 )3( جغرافیا -5
 5 10 90 17 )3( شناسی جامعه -6
 2 10 91 19 فلسفه -7

 ارزیابی پیشرفت

  مبحثتعداد  تعداد تست   شماره صفحه پاسخ سؤال شماره صفحه                               تست 90  :2آزمون 
 

  2 10 92 20 )3( ریاضی و آمار -1
 3 20 93 21 )3علوم و فنون ادبی ( -2
 3 10 94 24 )3عربی زبان قرآن ( -3
 2 10 95 26 )3تاریخ ( -4
 3 10 96 27 )3( جغرافیا -5
 5 10 97 29 )3( شناسی جامعه -6
 2 20 98 31 فلسفه -7

 ارزیابی پیشرفت

  مبحثتعداد  تعداد تست   شماره صفحه پاسخ سؤال شماره صفحه                               تست 80 :3آزمون 
 

  2 10 99 33 )3( ریاضی و آمار -1
 3 10 100 34 )3علوم و فنون ادبی ( -2
 3 20 101 36 )3عربی زبان قرآن ( -3
 2 10 103 39 )3تاریخ ( -4
 3 10 103 41 )3( جغرافیا -5
 5 10 104 43 )3( شناسی جامعه -6
 2 10 105 45 فلسفه -7

 ارزیابی پیشرفت        دومدومسال سال   نیمنیم

  مبحثتعداد  تعداد تست   شماره صفحه پاسخ سؤال شماره صفحه                               تست 80  :1آزمون 
 

  2 20 106 46 )3( ریاضی و آمار -1
 3 10 108 48 )3علوم و فنون ادبی ( -2
 3 10 109 50 )3عربی زبان قرآن ( -3
 2 10 110 52 )3تاریخ ( -4
 3 10 111 53 )3( جغرافیا -5
 5 10 112 55 )3( شناسی جامعه -6
 5 10 113 57 فلسفه -7

 ارزیابی پیشرفت

  مبحثتعداد  تعداد تست   شماره صفحه پاسخ سؤال شماره صفحه                               تست 90  :2آزمون 
 

  2 10 114 58 )3( ریاضی و آمار -1
 3 20 115 59 )3علوم و فنون ادبی ( -2
 3 10 117 62 )3عربی زبان قرآن ( -3
 2 10 118 64 )3تاریخ ( -4
 3 10 119 65 )3( جغرافیا -5
 5 10 120 67 )3( شناسی جامعه -6
 6 20 120 69 فلسفه -7

 ارزیابی پیشرفت

  مبحثتعداد  تعداد تست   شماره صفحه پاسخ سؤال شماره صفحه                               تست 80  :3آزمون 
 

  2 10 122 71 )3( ریاضی و آمار -1
 3 10 123 72 )3علوم و فنون ادبی ( -2
 3 20 124 74 )3عربی زبان قرآن ( -3
 2 10 125 78 )3تاریخ ( -4
 3 10 126 79 )3( جغرافیا -5
 5 10 127 81 )3( شناسی جامعه -6
 5 10 128 83 فلسفه -7

 فهرست
 
 

 انسانی دوازدهم  اختصاصیبندي  جمع
 



 

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            ستممسلط نی                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

            مسلط نیستم                       ً      نسبتا  مسلطم                   مسلطم                       
  

 
    

  انسانیانسانی  زدهمزدهمدوادوا  اختصاصیاختصاصیدروس دروس 
 رزیابی پیشرفتا                                                                                                                                                                                                                                                 

         تعداد تست در این کتاب       تست 80 /مبحث 3 :)3اضی و آمار (ری
 37 ...................................................................................... آمار و احتمال -1
 22 ..................................................................................... الگوهاي خطی -2
 21 ............................................................................... الگوهاي غیرخطی -3

 تست 80 مبحث 3   جمع
 رزیابی پیشرفتا                                                                                                                                                                                                                                                       

        تعداد تست در این کتاب        تست 80/مبحث 3: )3لوم و فنون ادبی (ع
 20 ..............................................................شناسی تاریخ ادبیات و سبک -1
 28 ....................................................................................... موسیقی شعر -2
 32 ..............................................................بیان و بدیع)شناسی ( زیبایی -3

 تست 80 مبحث 3 جمع
 رزیابی پیشرفتا                                                                                                                                                                                                                                                  

       تعداد تست در این کتاب      تست 80 /مبحث 3: 3زبان قرآن  یعرب
 35 .................................................................................................. ترجمه -1
 21 ................................................................................................... مفهوم -2
 24 .....................................................................................................قواعد -3

 تست 80  مبحث 3   جمع
 رزیابی پیشرفتا                                                                                                                                                                                                                                                    

 تعداد تست در این کتاب        تست 60 /مبحث 3 :3 تاریخ
 3 ........................................ هاي منابع دورة معاصر نگاري و گونه تاریخ -1
 43 ................................ )9تا  2ایران و جهان در دوران معاصر (درس  -2
 14 ......................................................)12تا  10سالمی (درس انقالب ا -3

 

 تست 60     مبحث 3   جمع

 رزیابی پیشرفتا                                                                                                                                                                                                                                                          

        تعداد تست در این کتاب        تست 60 /مبحث 4: 3جغرافیا
 20 ...................................................................... ها گاه جغرافیاي سکونت -1
 14 ........................................................................ جغرافیاي حمل و نقل -2
 16 ................................................................................ مخاطرات طبیعی -3
 10 ........................................................... هاي جغرافیایی فنون و مهارت -4

 تست 60 مبحث 4   جمع
 رزیابی پیشرفتا                                                                                                                                                                                                                                                         

        تعداد تست در این کتاب        تست 60/مبحث 10: 3 شناسی جامعه
 5 ........................................................................................ذخیرة دانشی -1
 7 ...................................................................................... علوم اجتماعی -2
 6 ....................................................................................... نظم اجتماعی -3
 6 ...................................................................................... اجتماعی کنش-4
 6 ....................................................................................... معناي زندگی -5
 8 .....................................................................................قدرت اجتماعی -6
 6 ................................................................................. اجتماعی نابرابري -7
 5 ................................................................................... سیاست و هویت -8
 7 ............................................. در جهان اسالم اجتماعیپیشینۀ علوم  -9

 4 ................................................. در جهان اسالم اجتماعی افق علوم -10
 تست 60   مبحث 10   جمع  

 رزیابی پیشرفتا                                                                                                                                                                                                                                                        

 در این کتاب تعداد تست        تست 80 /مبحث 7: فلسفه
 11 ................................................................................................... کلیات -1
 41 ........................................................................................ حکمت مشاء -2
 5 ....................................................................................... حکمت اشراق -3
 4 .............................................................. هاي فکري عالم اسالم جریان -4
 11 .................................................................................... حکمت متعالیه -5
 6 ...................................................................................... حکماي معاصر -6
 2 ...................................................................................... حیات فرهنگی -7

 تست 80     مبحث 7   جمع   

 هاي ارزیابی) آمیزي خانه  (با رنگ و ابزار ارزیابی  (بر اساس آمارهاي زیر ) ها از طریق تشخیص اولویتاستفاده کنید: این فهرست به عنوان راهنماي مطالعه از  توجه:

 

 
 

 انسانی دوازدهم اختصاصی  بندي جمع
 

 فهرست موضوعی
 




