
 

  

  

  

  
  

  

  المللی پایالیگ بین نیمه نهاییبندی آزمون مرحله بودجه
  لیگ علوم پایه 

 درس
  پايه

  علوم  رياضي

  كل كتاب  كل كتاب  ششم
  )مباحث فيزيك و شيمي(كل كتاب   كل كتاب  هفتم
  )مباحث فيزيك و شيمي(كل كتاب   كل كتاب  هشتم
  )مباحث فيزيك و شيمي(كل كتاب   كل كتاب  نهم

  

  المللی پایالیگ بین نیمه نهاییمرحله بندی آزمون بودجه
  لیگ علوم ریاضــی

 درس
  پايه

  فيزيك  هندسه  رياضي

  ...بيشتر بدانيد و فعاليت و آزمايش كنيد و  كل كتاب به همراه  كل كتاب  كل كتاب  دهم

  

  

  

  

  

  المللی پایالیگ بین نیمه نهاییمرحله  بندی آزمون بودجه
  لیگ علوم تجربــی

 درس
  پايه

  شناسيزيست  شيمي

  كل كتاب  كل كتاب  دهم



 

  
  المللی پایالیگ بین نیمه نهاییمرحله بندی آزمون بودجه

  یــلیگ علوم انسان
 درس

  پايه
)1(شناسي جامعه  اقتصاد )1(دين و زندگي   منطق   

  كتابكل   كل كتاب  كل كتاب  كل كتاب  دهم

  

  المللی پایالیگ بین نیمه نهاییمرحله بندی آزمون بودجه
  نویســیلیگ علوم کامپیوتر و برنامه

 درس
  پايه

  موضوعات
  منابع تكميلي

هفتم، (مقطع متوسطه اول
  )هشتم، نهم

 تركيبيات، شامل اصول شمارش

  الگوريتم
  

 )نويسنده عليرضا عليپور ، انتشارات الگو(آناليز تركيبي - 

يحيي تابش ، انتشارات : نويسنده (آشنايي با الگوريتم ها - 
  )فاطمي
  

دهم و (مقطع متوسطه دوم
  )دبيرستانسوم

تركيبيات، شامل اصول شمارش، 
 اصل شمول و عدم شمول

  الگوريتم
  گراف
  

 )عليرضا عليپور ، انتشارات فاطمي : نويسنده (تركيبيات 

محموديان و ياسر  سيد عبادهللا: نويسنده ( آشنايي با گراف ها 
  )احمدي فوالدي ، انتشارات فاطمي

  )يحيي تابش ، انتشارات فاطمي : نويسنده (آشنايي با الگوريتم ها 
  

  

  المللی پایالیگ بین نیمه نهاییمرحله  روندنمای
   لیگ پژوهشــی

 :باشد يم هاي زير بخش شامل ليگ پژوهشي در مرحله نيمه نهايي

تستي جهت تقويت روحيه پژوهشي و ايجاد نگرش متفاوت نسبت به مهارت هاي فردي و حل مساله مجموعه سواالت  اول بخش 
 .باشد مي

در . گردد چند روز قبل از آزمون اعالم ميجهت تهيه گروه ها  آناست كه فهرست ابزار مورد نياز  عملييك مسابقه  شامل دوم بخش
طراحي و  )كه روز آزمون ارايه مي شود(ي عملليك سازه فنا شونده مطابق با دستوراگروه ها بايستي  هاستفاده از آن ابزارروز آزمون با ا
  . عمكلرد آن را مطابق با آيين نامه بررسي و نتايج را ارسال نمايندكنند و  پياده سازي

ي كه فيلم و پروپوزال ،اعالم شده در سايتي آزمون مطابق دستوالعمل روزاست كه بايستي در  يپژوهشجريان به  مربوط بخش سوم 
  . نمايندمسوولين اجرايي آزمون را تحويل  ه اند،قبال تهيه نمود

  
 


