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دهمکتاب جامع عمومی:کتاب مرجع
)و تست براي تمام دروسهاي تشریحی، سوالتمرین،آموزش(

1
)تعیین سطح(

)نهم(ریاضی )نهم(علوم تجربی )نهم(3انگلیسی)نهم(فارسی 12223کل کتاب  مهر7

2
آغاز 

سال اولنیم

21
مهر

هاي عمومیدرسسال اول نیم

پودمان اول ریاضی

از آموختن ننگ / ستایش
)سؤال10(مدار

12تا 9هاي صفحه

)سؤال10(ذاك هو اهللا

3تا 1هاي صفحه

)سؤال10(هدف زندگی

23تا 14هاي صفحه

Saving Nature تا
Newپایان  Words

)سؤال10(
21تا 15هاي صفحه

مستقیمهاينسبت
)سؤال10(

23تا 8هاي صفحه

هاي فیزیکی و فیزیک چیست، کمیت
)سؤال10(یکاها 
13تا 2هاي صفحه

)سؤال10(ها در اتم ي توزیع الکترونو نحوه. . . ،ساختار اتم

14تا 1هاي صفحه

5
آبان

هاي عمومیسال اول درسنیم

پودمان اول ریاضی

مدار از آموختن ننگ/  ستایش
)سؤال8(

پرورش موضوع 
)سؤال2(

21تا 9هايصفحه

)سؤال5(ذاك هو اهللا 
)سؤال5(التعارف و التّمرین األول

5تا 1هاي صفحه

)سؤال5(زندگیهدف
تا انتهاي در (پروازپر

)جستجوي گنج
)سؤال5(

32تا 14هاي صفحه

Saving Nature
Readingتا پایان 

Comprehension
)سؤال10(

23تا 15هاي صفحه

)سؤال4(هاي مستقیم و معکوسنسبت
)سؤال6(گیري طولواحدهاي اندازه

41تا 8هاي صفحه

هاي فیزیکی و فیزیک چیست، کمیت
)سؤال4(یکاها 
هاي ها، کمیتگیري کمیتاندازه

)سؤال6(اي برداري و نرده
20تا 2هاي صفحه

)سؤال5(ها در اتم ي توزیع الکترونو نحوه. . . ،ساختار اتم
)سؤال5(هم ها بهو اتصال اتم... جدول تناوبی عنصرها، 

19تا 1هاي صفحه

19
آبان

هاي عمومیسال اول درسنیم

پودمان اول ریاضی

مدارازآموختن ننگ/  ستایش
)سؤال8(خسرو/ 

)سؤال2(پرورش موضوع

29تا 9هايصفحه

) سؤال2(ذاك هو اهللا
)سؤال4(و التّمرین األولالتعارف

)سؤال4(الثالثالتّمرین الثانی و 

6تا 1هاي صفحه

)سؤال3(هدف زندگی
)سؤال7(پر پرواز

34تا 14هاي صفحه

Saving Nature
Grammarتا پایان 

)سؤال10(

29تا 15صفحه هاي 

هاي مستقیم و معکوسنسبت
)سؤال3(

گیري طول و جرمواحدهاي اندازه
)سؤال7(

46تا 8هاي صفحه

هاي فیزیکی و فیزیک چیست، کمیت
ها، گیري کمیتاندازه)/ سؤال2(یکاها 
)سؤال4(اي هاي برداري و نردهکمیت

)سؤال4(برداريقواعد جمع
27تا 2هاي صفحه

)سؤال2(ها در اتم ي توزیع الکترونو نحوه. . . ساختار اتم،
)سؤال4(هم ها بهو اتصال اتم. . . جدول تناوبی عنصرها، 

4(و پیوند کوواالنسی و مواد مولکولی . . . پیوندهاي شیمیایی، 
)سؤال

27تا 1هاي صفحه

3
پایان 

سال اولنیم

3
آذر

هاي عمومیسال اول درسنیم

ریاضیاولپودمان 
پودمان دوم  ریاضی

)سؤال8(خسرو
)سؤال2(عینک نوشتن 

37تا 22هاي صفحه

التّمرین الثانی و الثالث
)سؤال5(

التّمرین الرابع تا پایان السادس 
)سؤال5(

8تا 6هاي صفحه

)سؤال3(پروازپر
)سؤال7(اي به روشناییپنجره

44تا 28هاي صفحه

Saving Nature
Grammarتا پایان 

)سؤال10(

29تا 24هاي صفحه

)سؤال5(برداريقواعد جمعفقط یک ستون را انتخاب کنید
)سؤال5(حرکت 

33تا 20هاي صفحه

6(و پیوند کوواالنسی و مواد مولکولی . . . پیوندهاي شیمیایی، 
)سؤال

)سؤال4(ي شیمیایی و معادله. . . فرآیندهاي شیمیایی،

34تا 19هاي صفحه

2پودمان1پودمان
هاي مستقیم و معکوسنسبت

واحدهاي / )سؤال3(
)سؤال7(گیري طول و جرم اندازه
46تا 8هاي صفحه

ي ذهنی محاسبه
)سؤال10(درصد

53تا 48هاي صفحه

17
آذر

هاي عمومیسال اول درسنیم

پودمان دوم ریاضی

/ مداراز آموختن ننگ/ ستایش
) سؤال8(مهر و وفا  / خسرو

عینک نوشتن / پرورش موضوع
)سؤال2(

40تا 9هاي صفحه

) سؤال1(التعارف/ اهللاذاك هو 
)سؤال5(التمارین 

اهللالمواعظ العددیۀ من رسول
)سؤال4(

11تا 1هاي صفحه

پر پرواز/ هدف زندگی
)سؤال2(

)سؤال3(اي به روشنایی پنجره
)سؤال5(ي روشن آینده
56تا 14هاي صفحه

Saving Nature
Listeningتا پایان 

Speaking&
)سؤال10(

31تا 15هاي صفحه

)سؤال3(ي ذهنی درصدمحاسبه
)سؤال7(1تر از و کم100تر از درصدهاي بیش

59تا 48هاي صفحه

)سؤال4(گیري فیزیک و اندازه
)سؤال6(و  تعادل اجسام ... حرکت،

38تا 2هاي صفحه

)سؤال4(ي شیمیو مفاهیم پایهساختار اتم
)سؤال2(ي شیمیایی و معادله. . . فرآیندهاي شیمیایی،

)سؤال4(و گرما شیمی. . . نسبت مواد در واکنش، 

40تا 1هاي صفحه

دي1
هاي عمومیسال اول درسنیم

پودمان دوم ریاضی

)سؤال8(مهر و وفا 
)سؤال2(ي عینی نوشته

49تا 38هاي صفحه

األعداد )/سؤال2(المواعظ العددیۀ
فی مطار /من واحد إلی مئۀ

)سؤال4(النّجف
التّمرین األول تا پایان الثالث

)سؤال4(
16تا 9هاي صفحه

)سؤال3(ي روشن آینده
)سؤال7(منزلگاه بعد 

66تا 48هاي صفحه

Saving Nature
Listeningاز ابتداي

Speaking& تا انتهاي
Writing)10سؤال(

39تا 30هاي صفحه

)سؤال2(ي ذهنی درصدمحاسبه
)سؤال3(1تر از و کم100تر از درصدهاي بیش

)سؤال5(درصد تغییر

64تا 48هاي صفحه

)سؤال4(و تعادل اجسام ... حرکت، 
و معرفی چند ... حرکت غیریکنواخت، 

)سؤال6(نیرو
46تا 30هاي صفحه

)سؤال2(ي شیمیایی و معادله. . . شیمیایی،فرآیندهاي 
)سؤال4(و گرما شیمی. . . نسبت مواد در واکنش، 

)سؤال4(و عوامل مؤثر بر سرعت واکنش . . . سطح انرژي، 

47تا 28هاي صفحه

4
هاي آزمون
ژهوی

22
دي

هاي عمومیسال اول درسنیم

پودمان دوم ریاضی
پودمان سوم ریاضی

رستخیز عظیم / مهر و وفا
/ ي عینینوشته)/ سؤال8(

)سؤال2(گونه هاي گزارشنوشته

61تا 38هاي صفحه

)سؤال2(المواعظ العددیۀ 
/ األعداد من واحد إلی مئۀ

)سؤال2(فی مطار النّجف 
)سؤال6(التمارین

20تا 9هاي صفحه

) سؤال2(ي روشنآینده
)سؤال3(منزلگاه بعد 

)سؤال5(ي بزرگ واقعه

76تا 48هاي صفحه

Saving Nature
Listeningاز ابتداي 

Speaking& تا
پایان درس

)سؤال10(

41تا 30هاي صفحه

)سؤال10(مکانیک فقط یک ستون را انتخاب کنید

52تا 30هاي صفحه

)سؤال2(ي شیمیایی و معادله. . . فرآیندهاي شیمیایی،
4(و عوامل مؤثر بر سرعت واکنش . . . نسبت مواد در واکنش، 

)سؤال
)سؤال4(پذیري و انحالل. . . ،محلول و کلوئید

54تا 28هاي صفحه

3پودمان2پودمان
ي ذهنی درصدمحاسبه

)سؤال2(
و 100تر از درصدهاي بیش

)سؤال3(1تر از کم
)سؤال5(درصد تغییر

64تا 48هاي صفحه

هاي مفهوم معادله
هاي رابطه/ ي دومدرجه

)سؤال10(غیرخطی 
77تا 66هاي صفحه

6
بهمن

هاي عمومیسال اول درسنیم

پودمان سوم ریاضی

ننگ از آموختن / ستایش
8(رستخیز عظیم /.../ مدار
/. . ./ پرورش موضوع)/ سؤال
)سؤال2(گونههاي گزارشنوشته

61تا 9هاي صفحه

)سؤال2(ذاك هو اهللا 
فی .../ األعداد / المواعظ العددیۀ

)سؤال2(مطار النّجف
)سؤال6(التمارین

20تا 1هاي صفحه

منزلگاه بعد /.../ هدف زندگی
)سؤال5(

)سؤال5(ي بزرگ واقعه

76تا 14هاي صفحه

Saving Nature
کل مباحث

)سؤال10(

41تا 15هاي صفحه

)سوال3(هاي غیرخطی رابطه/ ي دومهاي درجهمعادلهمفهوم
)سؤال7(ي دوم  به روش هندسی ي درجهحل معادله

83تا 66هاي صفحه

)سؤال3(گیري فیزیک و اندازه
)سؤال7(مکانیک 

52تا 2هاي صفحه

)سؤال2(ي شیمیایی و معادله. . . فرآیندهاي شیمیایی،
)سؤال4(و گرما شیمی. . . نسبت مواد در واکنش، 

)سؤال4(و عوامل مؤثر بر سرعت واکنش . . . سطح انرژي، 

47تا 28هاي صفحه

96- 97ي راهبردي دهم هنرستانبرنامه
عمومی و پایه

فیزیک1ریاضی 1زبان انگلیسی 1دین و زندگی 1عربی، زبان قرآن 1فارسی  و نگارش نمودار پیشروينمودار پیشرويتاریخ آزمونتاریخ آزمونپروژهپروژه
)رایانهافزار اي حسابداري و شبکه و نرمهخاص رشته(

شیمی
)کشی معماري و گرافیکهاي نقشهخاص رشته(
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افزار رایانه دهمشبکه و نرمکتاب جامع :کتاب مرجع
)تست براي تمام دروسهاي تشریحی و، سوالتمرین،آموزش(

1
)تعیین سطح(

)نهم(3انگلیسی)نهم(ریاضی )نهم(تجربیعلوم)نهم(فارسی 12223کل کتاب  مهر7

مهر21

1پودمان 

)سؤال10(کلیات

19تا 10هاي صفحه
1پودمان 

)سؤال20(سازي رایانهآماده
31تا 12هاي صفحه

آبان5
مبانی رایانه/ ارگونومی)/ سؤال3(کلیات

)سؤال7(

29تا 10هاي صفحه
1پودمان 

)سؤال20(هاها و پوشهمدیریت پروندهسازي رایانه، آماده
52تا 12هاي صفحه

)سؤال7(ها و مفاهیمکمیت)/ سؤال3(کلیاتآبان19

42تا 10هاي صفحه
2پودمان 

15(افزارنصب نرمعامل و افزارهاي جانبی سیستمکار با نرم
)سؤال

)سؤال15(عاملتنظیمات سیستم
91تا 53هاي صفحه

آذر3

2پودمان 

یک ستون را انتخاب کنید1پودمان 

3پودمان 

)سؤال15(پردازافزار واژهکار با نرم
)سؤال15(افزارهاي ارائه مطلب و نشر رومیزيکار با نرم

153تا 94هاي صفحه
2پودمان 1پودمان 

)/ سؤال3(کلیات
ها و مفاهیمکمیت

)سؤال7(

42تا 10هاي صفحه

10(حل مسئله/ کارگاه حل مسئله 
)سؤال

50تا 44هاي صفحه

2پودمان 

آذر17
)سؤال7(الگوریتم)/ سؤال3(حل مسئله/ کارگاه حل مسئله 

56تا 44هاي صفحه
4پودمان 

)سؤال15(افزاريانتخاب و نصب قطعات سخت
)سؤال15(مونتاژ قطعات رایانه

202تا 156هاي صفحه

دي1
)سؤال10()الگوریتم و فلوچارت(حل مسئله 

61تا 44هاي صفحه
5پودمان 

)سؤال15(عامل و تجهیزات جانبیاندازي سیستمنصب و راه
)سؤال15(ايهاي رایانهنگهداري سیستم

240تا 203هاي صفحه

96-97ي راهبردي دهم هنرستانبرنامه
افزار رایانهشبکه و نرم

پروژه ايهاي رایانهاندازي سیستمنصب و راهدانش فنی پایهنمودار پیشرويتاریخ آزمون نمودار پیشرويپروژه
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دهمکتاب جامع عمومی:کتاب مرجع
)و تست براي تمام دروسهاي تشریحی، سوالتمرین،آموزش(

5
آغاز 

سال دومنیم

بهمن20
هاي عمومیسال دوم درسنیم

پودمان سوم ریاضی

)سؤال10(دالندریا

67تا 62هاي صفحه

)سؤال10(مطر السمک

24تا 21هايصفحه

)سؤال10(فرجام کار

90تا 80هاي صفحه

Wonders of
Creation

Readingتا پایان 
Comprehension

)سؤال10(
51تا 43هاي صفحه

غیرخطی هاي رابطه/ي دومهاي درجهمعادلهمفهوم
)سوال3(

)سؤال7(ي دومي درجههاحل معادله

88تا 66هاي صفحه

و ... هاي مختلف ماده، حالت
)سؤال10(مفهوم فشار  

60تا 54هاي صفحه

. . . پذیري گازها، عوامل مؤثر بر انحالل:محلول و کلوئید
)سؤال10(هاي دیگر کلوئیدها و ویژگی

59تا 54هاي صفحه

اسفند4
هاي عمومیسال دوم درسنیم

پودمان سوم ریاضی
پودمان چهارم ریاضی

)سؤال8(دالندریا
)سؤال2()  1(ي ذهنی نوشته

73تا 62هاي صفحه

)سؤال5(مطر السمک
الجوازاتفی قسم )/ 1(أشکال األفعال

)سؤال5(المطارفی

27تا 21هاي صفحه

)سؤال4(فرجام کار
)سؤال6(سفرگآهن

102تا 80هاي صفحه

Wonders of
Creation

Grammarتا پایان 
)سؤال10(

57تا 43هاي صفحه

و ... هاي مختلف ماده، حالتفقط یک ستون را انتخاب کنید
)سؤال4(مفهوم فشار 

)سؤال6(هافشار شاره

71تا 54هاي صفحه

. گازها، پذیريانحاللعوامل مؤثر بر :محلول و کلوئید
)سؤال5(هاي دیگر کلوئیدها و ویژگی. . 

ي کاربردياز جنبهکلوئیدهابررسی 
)سؤال5(

65تا 54هاي صفحه

4پودمان3پودمان
هاي معادلهمفهوم

هايرابطه/ي دومدرجه
)سوال3(غیرخطی 
ي ي درجههاحل معادله

)سؤال7(دوم
88تا 66هاي صفحه

توان بهرسانیمفهوم توان
عددهاي گویا

)سؤال10(

97تا 90هاي صفحه

اسفند18
هاي عمومیسال دوم درسنیم

پودمان چهارم ریاضی

اشکبوس رستم و/ دالندریا
)سؤال8(

)سؤال2()  1(ي ذهنی نوشته

80تا 62هاي صفحه

)سؤال2(مطر السمک
الجوازاتفی قسم )/ 1(أشکال األفعال

)سؤال4(المطارفی
)سؤال4(الثالثتا پایانالتّمرین األول 

29تا 21هاي صفحه

)سؤال2(فرجام کار
)سؤال3(آهنگ سفر

)سؤال5(دوستی با خدا

114تا 80هاي صفحه

Wonders of
Creation

Listeningتا پایان 
Speaking&

59تا 43هاي صفحه

)سؤال3(رسانیتوانمفهوم 
)سؤال7(گیري عددهاي حقیقیریشه

106تا 90هاي صفحه

5(هاي ماده و فشارحالت
)سؤال
5(و انتقال گرما ... دما، 
)سؤال

84تا 54هاي صفحه

. گازها پذیريانحاللعوامل مؤثر بر :محلول و کلوئید
. .

ي کاربردياز جنبهکلوئیدهاو بررسی 
)سؤال6(

)سؤال4(هاي اکسایش و کاهشواکنش:الکتروشیمی

70تا 54هاي صفحه

6
مرور و تقویت 

هاآموخته

17
فروردین

هاي عمومیسال اول درسنیم

هاي عمومیسال دوم درسنیم

پودمان چهارم ریاضی

/.../ مداراز آموختن ننگ/ستایش
)سؤال3(عظیمرستخیز 

اشکبوس رستم و/ دالندریا
)سؤال5(

)سؤال2()2(و )1(ي ذهنی نوشته

87تا 9هاي صفحه

المواعظ العددیۀ/ ك هواهللاذا
)سؤال3(

)/ 1(األشکال األفعال/ مطر السمک
)سؤال2(المطارفیقسم الجوازاتفی

)سؤال5(التمارین

32تا 1هاي صفحه

)سؤال3(اندیشهتفکر و 
/آهنگ سفر/فرجام کار

)سؤال7(دوستی با خدا

114تا 14هاي صفحه

Saving Nature
مباحثکل

Wonders of
Creation

تا پایان 
Pronunciation

)سؤال10(
61تا 15هاي صفحه

)سؤال3(رسانیتوانمفهوم 
)سؤال7(گیري عددهاي حقیقیریشه

114تا 90هاي صفحه

3(گیري، مکانیک فیزیک و اندازه
)سؤال

هاي ماده و فشار، دما و حالت
گرما

)سؤال7(

90تا 2هاي صفحه

/ي شیمیساختار اتم و مفاهیم پایه
)سؤال3(فرآیندهاي شیمیایی 

)سؤال2(محلول و کلوئید 
)سؤال3(هاي اکسایش و کاهشواکنش:الکتروشیمی

)سؤال2(هاي الکتروشیمیاییسلول

74تا 1هاي صفحه

7
پایان 

سال دومنیم

31
فروردین

هاي عمومیسال دوم درسنیم

پودمان چهارم ریاضی
پودمان پنجم ریاضی

)سؤال8(خیر و شر
)سؤال2() 2(ي ذهنی نوشته

95تا 81هاي صفحه

القرآنالتّمرین الرابع الی أنوار 
)سؤال5(

)سؤال5(التّعایش السلمی

35تا 30هاي صفحه

)سؤال2(دوستی با خدا
)سؤال8(یاري از نماز و روزه

128تا 106هاي صفحه

Wonders of
creation

Grammarاز ابتداي 
Writingتا پایان 

)سؤال10(

67تا 52هاي صفحه

)سؤال4(انبساط گرمایی فقط یک ستون را انتخاب کنید
، اختالف ...الکترون آزاد، 

)سؤال6(پتانسیل الکتریکی 

97تا 84هاي صفحه

)سؤال5(هاي الکتروشیمیایی سلول:الکتروشیمی
5(هاي جلوگیري از خوردگی آهن و راه. . . برق کافت، 

)سؤال

81تا 71هاي صفحه

5پودمان4پودمان
رسانیتوانمفهوم 

)سؤال3(
گیري عددهاي ریشه

)سؤال7(حقیقی
114تا 90هاي صفحه

تانژانت یک زاویه/ تشابه 
)سؤال10(

129تا 116هايصفحه

14
اردیبهشت

هاي عمومیسال دوم درسنیم

پودمان پنجم ریاضی

نشانی از خدا / خیر و شر
)سؤال8(

)سؤال2() 3(ي ذهنی نوشته

105تا 88هاي صفحه

)سؤال2(التّعایش السلمی
)سؤال4()   2(أشکال األفعال

التّمرین / بالجماركفی صالۀ التّفتیش
)سؤال4(الثالثتا پایان األول 

39تا 33هاي صفحه

)سؤال2(یاري از نماز و روزه
)سؤال8(فضیلت آراستگی

138تا 118هاي صفحه

Wonders of
Creation

Listeningاز ابتداي
Speaking&

Writingپایان تا 
)سؤال10(

67تا 58هاي صفحه

)سؤال3(تانژانت یک زاویه/ تشابه 
)سؤال7(سینوس یک زاویه

135تا 116هايصفحه

و انرژي ... الکترون آزاد، 
)سؤال10(الکتریکی مصرفی 

106تا 92هاي صفحه

هاي جلوگیري از و راه. . . برق کافت :الکتروشیمی
)سؤال4(خوردگی آهن 

هاو آلکین. . . دار،هاي کربنترکیب
)سؤال6(

91تا 75هايصفحه

21
اردیبهشت

هاي عمومیسال دوم درسنیم

پودمان پنجم ریاضی

نشانی از خدا /.../ دالندریا
)سؤال8(

هاي نوشته.../ /)1(ي ذهنی نوشته
)سؤال2(گونه داستان
121تا 62هاي صفحه

)سؤال2(مطر السمک
2(أشکال األفعال/می  لالتّعایش الس/(

)سؤال3(بالجماركفی صالۀ التّفتیش
)سؤال5(انوار القرآن/ التمارین
44تا 21هاي صفحه

فضیلت  /.../ فرجام کار 
)سؤال3(آراستگی  

)سؤال7(زیبایی پوشیدگی

148تا 80هاي صفحه

Wonders of
Creation
کل مباحث

69تا 43هاي صفحه

)سؤال2(تانژانت یک زاویه/ تشابه 
)سؤال3(سینوس یک زاویه

)سؤال5(سینوس یک زاویهک

142تا 116هايفحهص

2(هاي ماده و فشار حالت
)سؤال

)سؤال2(دما و گرما 
جریان و مدارهاي الکتریکی 

)سؤال6(

112تا 54هاي صفحه

و  . . . پذیري، عوامل مؤثر بر انحالل:محلول و کلوئید
بررسی کلوئیدها  

)سؤال1(ي اختیاري جنبهاز 
)سؤال3(الکتروشیمی هاو آلکین. . . ،دارهاي کربنترکیب 4(و نانو ساختارهاي کربنی. . . هاي حلقوي، هیدروکربن)سؤال2( 98تا 54هاي صفحه)سؤال

96- 97ي راهبردي دهم هنرستانبرنامه
عمومی و پایه

فیزیک1ریاضی 1زبان انگلیسی 1دین و زندگی 1عربی، زبان قرآن 1فارسی  و نگارش نمودار پیشروينمودار پیشرويتاریخ آزمونتاریخ آزمونپروژهپروژه
اي حسابداري و شبکه و هخاص رشته(

)رایانهافزار نرم
شیمی

)کشی معماري و گرافیکهاي نقشهخاص رشته(



مالی،مشکلدلیلبهامادارند،17بااليمعدلکهموزانیآدانش
.شوندچیمقلبنیاديتوانند بورسیهمیندارند،راکانوندرنامثبتتوانایی

.کنیدمعرفیشناسیدمیاگر
مالیمشکلدلیلبهکوشیسختوانگیزهباآموزدانشهیچکهآنامیدبه

.نماندبازپیشرفتوخواندندرساز

»چی وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشآموزشی قلمها و درآمدهاي بنیاد علمی تمام دارایی«
 021- 6463:تلفن تماس–923پالك - بین صبا و فلسطین –خیابان انقالب :دفتر مرکزي

افزار رایانه دهمشبکه و نرمکتاب جامع :کتاب مرجع
)تست براي تمام دروسهاي تشریحی و، سوالتمرین،آموزش(

دي22

3پودمان 

2پودمان 
یک ستون را انتخاب کنید

1پودمان 

)سؤال30(افزارهاي ساده گرافیکی شایستگی کار با نرم
33تا 2هاي صفحه 3پودمان 2پودمان 

الگوریتم و (مسئله حل 
)سؤال10()فلوچارت

61تا 44هاي صفحه

)سؤال10(سیستم عددنویسی/ مبنا

69تا 64هاي صفحه
3پودمان 

10به دو و 10تبدیل مبناي )/ سؤال3(سیستم عددنویسی/ مبنابهمن6
)سؤال7(16به 

73تا 64هاي صفحه
1پودمان 

)سؤال30(شایستگی کار با ابزارهاي پیشرفته گرافیکی
68تا 34هاي صفحه

)سؤال10()تبدیل مبناها(حل مسئله بهمن20

77تا 64هاي صفحه
2پودمان 

)سؤال15(سازيشایستگی سناریونویسی، تصویربرداري و کلیپ
)سؤال15(شایستگی ساخت پوسته گرافیکی متحرك

114تا 69هاي صفحه

اسفند4

4پودمان

یک ستون را انتخاب کنید3پودمان 

3پودمان 

)سؤال30(شایستگی تولید محتواي الکترونیک
142تا 116هاي صفحه 4پودمان 3پودمان 

تبدیل (حل مسئله 
)سؤال10()مبناها

77تا 64هاي صفحه

تجارت، / اطالعات و ارتباطاتفناوري
ي اطالعاتیفرهنگ و آموزش در جامعه

)سؤال10(
86تا 80هاي صفحه

4پودمان 

اسفند18
تجارت، فرهنگ و آموزش در / فناوري اطالعات و ارتباطات

جامعه اطالعاتی و امنیت )/ سؤال3(ي اطالعاتیجامعه
)سؤال7(اطالعات

89تا 80هاي صفحه
3پودمان

)سؤال30(ايسازي و تولید چند رسانهشایستگی آزمون
162تا 143هاي صفحه

)سؤال10(ي اطالعاتیجامعهفروردین17
)سؤالIDE)30شایستگی حل مسئله و کار با 4پودمان 95تا 80هاي صفحه

191تا 164هاي صفحه

فروردین31
5پودمان

یک ستون را انتخاب کنید4پودمان 

4پودمان 

30(هاها، دریافت و نمایش آنشایستگی کار با انواع داده
)سؤال

212تا 192هاي صفحه
5پودمان 4پودمان 

ي اطالعاتیجامعه
)سؤال10(

95تا 80هاي صفحه

)سؤال10(علم رباتیک/ ربات

105تا 98هاي صفحه
5پودمان 

)سؤال7(رایانش ابري)/ سؤال3(علم رباتیک/ رباتاردیبهشت14
)سؤال30(شایستگی کار با عملگرهاي ریاضی، مقایسه و منطقی5پودمان 113تا 98هاي صفحه

240تا 214هاي صفحه

)سؤال10(هاي نوینفناوريدیبهشتار21
)سؤال30(شایستگی کار با ساختارهاي شرطیپ5پودمان 115تا 98هاي صفحه

266تا 241هاي صفحه

96-97ي راهبردي دهم هنرستانبرنامه
افزار رایانهشبکه و نرم

پروژه سازيتولید محتواي الکترونیک و برنامهدانش فنی پایهنمودار پیشرويتاریخ آزمون نمودار پیشرويپروژه


