
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللی پایالیگ بین نهاییبندی آزمون مرحله بودجه

 لیگ علوم پایه 

 درس

 پایه
 علوم ریاضی

 علوم ششم کتاب کتاب ریاضی ششم ششم

 ( و زیست شیمی ،کتاب علوم هفتم )مباحث فیزیک کتاب ریاضی هفتم هفتم

 (و زیست شیمی ،)مباحث فیزیک علوم هشتمکتاب  کتاب ریاضی هشتم هشتم

 (و زیست شیمی ،)مباحث فیزیککتاب علوم نهم  کتاب ریاضی نهم نهم

و مطالبی که در   مجازی آموزش سامانهالزم به ذکر است عالوه بر منابع فوق، محتوای آموزشی روی 

 باشند.شوند جز منابع آزمون میهای مجازی  تدریس میکالس

 

 المللی پایالیگ بین نهاییبندی آزمون مرحله بودجه

 لیگ علوم ریاضــی

 درس

 پایه
 فیزیک هندسه ریاضی

 کل کتاب کل کتاب دهم
آزمایش بیشتر بدانید و فعالیت و کل کتاب به همراه 

 کنید و ...

و مطالبی که در   مجازی آموزش سامانهالزم به ذکر است عالوه بر منابع فوق، محتوای آموزشی روی 

 باشند.شوند جز منابع آزمون میهای مجازی  تدریس میکالس

 

 

 

 



 

 

 المللی پایالیگ بین نهاییبندی آزمون مرحله بودجه

 لیگ علوم تجربــی

 درس

 پایه
 شناسیزیست شیمی

 دهم
 کتاب درسی

 لبربرگیس یعموم یمیش

 زیست پایه دهمکتاب 

 ینیام ساسان مساله حل دگاهید از کیژنت:یاصل منبع

 (8و  7، 5، 4، 3، 2، 1)فصول 

 :شتریب تسلط یبرا منابع

 یفاطم انتشارات شاهنظر رضا  سندهینو کیژنت کتاب

 یفاطم انتشارات لدیاستانسف کیژنت

 یفاطم انتشارات تز،یولن کیژنت

و مطالبی که در   مجازی آموزش سامانهالزم به ذکر است عالوه بر منابع فوق، محتوای آموزشی روی 

 باشند.شوند جز منابع آزمون میهای مجازی  تدریس میکالس

 حساب مهندسی را فراگرفته باشند.کار با ماشینکنندگان رشته علوم تجربی حتما قبل از آزمون توجه: شرکت
 

 

 المللی پایالیگ بین نهاییبندی آزمون مرحله بودجه

 نویســیلیگ علوم کامپیوتر و برنامه

 درس

 پایه
 موضوعات

مقطع متوسطه اول)هفتم، 

 هشتم، نهم(

 ترکیبیات

ها، اصل شمول و ترکیب -هاتبدیل -هاترکیبیات شمارشی )اصول اولیه شمارش، جایگشت

کاربرد)معادالت خطی، بسط ها، چندیک، توزیعبهها(، اصل تناظر یکعدم شمول )بجز پریش

 (( های بازگشتیشماری، رابطهای، مسائل مسیر(، چند ابزار)دوگانهای و چندجملهدوجمله

 ناوردایی

 لآمیزی و اکسترماهای اثبات اصل النه کبوتر، استقرا، رنگروش

 احتماالت 

 ++Cبرنامه نویسی به زبان تفکر ماشینی،  

مقطع متوسطه دوم)دهم و 

 دبیرستان(سوم

و مطالبی که در   مجازی آموزش سامانهالزم به ذکر است عالوه بر منابع فوق، محتوای آموزشی روی 

 باشند.شوند جز منابع آزمون میهای مجازی  تدریس میکالس

 

 

 

 

 



 

 المللی پایالیگ بین نهاییبندی آزمون مرحله بودجه

 لیگ علوم انسانــی

 دهم

 شوندمیهای مجازی  تدریس محتوای آموزشی روی سایت  و مطالبی که در کالس

 باشند.منابع آزمون می وجز

 ایهای ویژهنامهو درس بندیبودجه ،مرحله نهاییآزمون به سبک و سیاق با توجه 

 اعالم خواهد شد. سامانه آموزش مجازیاز طریق 

 

 

 المللی پایالیگ بین نهاییبندی آزمون مرحله بودجه

  لیگ پژوهشــی

مقطع متوسطه اول)هفتم، 

 هشتم، نهم(
با توجه به سبک سواالت مرحله نهایی، استفاده از منابع محدودیتی ندارد و 

از اینترنت و منابع اینترنتی استفاده در روز آزمون توانند آموزان میدانش

 .نمایند
مقطع متوسطه دوم)دهم و 

 دبیرستان(سوم
 


