
.ي مطالعه شماستفهرست این کتاب ، نقشه

میانگین درصد پاسخ صحیحترین درصد مراجعهکمعداد تستتشماره صفحهمقطع تحصیلی)ايپرسش چهارگزینه100(ریاضی تجربی  

997129سوم دبیرستان......................................................آمار و مدلسازي-1
1044024سوم دبیرستان..............................................بازه، معادله و نامعادله-2
1083717دوم دبیرستان...........................................................مثلثات-3
11114122سوم دبیرستان........................................................حد و پیوستگی-4
12166919چهارم دبیرستان.........................................................احتمال-5
12233829چهارم دبیرستان.......................................................توابع و معادالت-6
15194516نچهارم دبیرستا..................................................مشتق و کارد مشتق-7
1753012چهارم دبیرستان.....................................ماتریس و هندسه مختصاتی-8
1754012چهارم دبیرستان.........................................................انتگرال-9

)ايپرسش چهارگزینه200(شناسی زیست
1856316دوم دبیرستان...................................مولکول زیستی، سلول و بافت-1
18105021دوم دبیرستان................................................گوارش و تبادل گازها-2
19105516دوم دبیرستان...........................................................موادگردش -3
20105010دوم دبیرستان................................................دفع مواد زائد و حرکت-4
21106820سوم دبیرستان.....................................ایمنی بدن و دستگاه عصبی-5
2297120سوم دبیرستان.......................................................حواس و هورمون-6
23106219سوم دبیرستان........................................ماده ژنتیک، میتوز و میوز-7
24104911بیرستانسوم د.................................................ژنتیک و خاستگاه آن-8
26124215سوم دبیرستان...............................تولید مثل و رشد و نمو گیاهان-9

2766015سوم دبیرستان............................تولید مثل و رشد و نمو جانوران -10
28146524چهارم دبیرستان........................سازي و تکنولوژي زیستیپروتئین-11
29115820ستاندبیرچهارم .......پیدایش و گسترش زندگی و تغییر و تحول گونه ها-12
30105511چهارم دبیرستان.......................................................ژنتیک جمعیت-13
31126524چهارم دبیرستان.............................و رفتارشناسیهاویایی جمعیتپ-14
33286018چهارم دبیرستان.......................................شارش انرژي در جانداران-15
35105413چهارم دبیرستان..............................................هاها و باکتريویروس-16
36236015ستانچهارم دبیر.......................................................هاآغازیان و قارچ-17

.اما ممکن است پاسخشان صحیح یا اشتباه باشددهند آموزانی است که به سؤال پاسخ میدهنده دانشدرصد مراجعه نشان: توجه

.اندآموزان به آن مراجعه کرده و پاسخ صحیح هم دادههایی انتخاب شده اند که تعداد زیادي از دانشدر این کتاب سؤال
.گویی باشیدهایی را تمرین کنید که قادر به پاسختوانید در هر مبحث سؤالبه این ترتیب می

فهرست



.ي مطالعه شماستفهرست این کتاب ، نقشه

میانگین درصد پاسخ صحیحترین درصد مراجعهکمتعداد تستشماره صفحه مقطع تحصیلی) ايپرسش چهارگزینه100(فیزیک 

3983313اول دبیرستان...........................................................نور هندسی-1
4072010دوم دبیرستان...........................................................کار و انرژي-2
4134110دوم دبیرستان...........................................................هاي مادهویژگی-3
418467دوم دبیرستان.....................................................گرما و قانون گازها-4
4245010بیرستانسوم د.......................................................الکتریسته ساکن-5
43132813سوم دبیرستان........................................................جریان الکتریکی-6
449508سوم دبیرستان.........................................................مغناطیس و القا-7
46175714چهارم دبیرستان.........................................................شناسیحرکت-8
4853511چهارم دبیرستان.........................................................دینامیک-9

4945012چهارم دبیرستان.......................................................حرکت نوسانی-10
5076512م دبیرستانچهار..................................................هاي مکانیکیموج-11
5075016چهارم دبیرستان......................هاي صوتی و الکترومغناطیسیموج-12
51104513چهارم دبیرستان.........................................................فیزیک اتمی-13

) ايپرسش چهارگزینه100( شیمی 
5396020دوم دبیرستان...........................................................ساختار اتم-1
54105529دوم دبیرستان................هاي یونیخواص تناوبی عنصرها و ترکیب-2
55104520دوم دبیرستان...............................................هاي کوواالنسیترکیب-3
5655530دوم دبیرستان...........................................................هاي آلیترکیب-4
5797210سوم دبیرستان..........................................................استوکیومتري-5
5887529سوم دبیرستان.............................................ترمودینامیک شیمیایی-6
59105014سوم دبیرستان..........................................................هامحلول-7
6056023دبیرستانچهارم......................................................شیمیاییسینتیک-8
6110546چهارم دبیرستان.........................................................تعادل شیمیایی-9

63115011چهارم دبیرستان........................................................اسیدها و بازها-10
64105014چهارم دبیرستان.........................................................الکتروشیمی-11

66...................................................................................................................................پاسخ تشریحی 

.دهند اما ممکن است پاسخشان صحیح یا اشتباه باشدآموزانی است که به سؤال پاسخ میدهنده دانشدرصد مراجعه نشان:توجه

.اندیح هم دادهآموزان به آن مراجعه کرده و پاسخ صحهایی انتخاب شده اند که تعداد زیادي از دانشدر این کتاب سؤال
.گویی باشیدهایی را تمرین کنید که قادر به پاسختوانید در هر مبحث سؤالبه این ترتیب می

فهرست




