


  )نظام جدید( 6-3-3نظام ، 1399فهرست کتب منبع سؤاالت آزمون سراسری سال 

 الف ـ دروس عمومی 
 الحظاتم سال چاپ پایه تدریس کد کتاب نام کتاب در سالی ـ واحدی  نام درس

 زبان و ادبیات فارسی -1
 96 دهم 110201 (1فارسی )

 97 یازدهم 111201 ( 2فارسی ) 

 98 دوازدهم 112201 ( 3فارسی )

 عربی -2

 96 دهم  110206 (1عربی، زبان قرآن )

 97 یازدهم 111206 ( 2عربی، زبان قرآن ) انسانیعمومی غیر گروه آزمایشی علوم

 98 دوازدهم 112206 (3) عربی، زبان قرآن

 96 دهم  110207 (1عربی، زبان قرآن )

 97 یازدهم 111207 ( 2عربی، زبان قرآن ) انسانیعمومی گروه آزمایشی علوم

 98 دوازدهم 112207 (3عربی، زبان قرآن )

فرهنگ و معارف  -3

 اسالمی

 96 دهم 110204 (1دین و زندگی )

 97 یازدهم 111204 (2دین و زندگی ) انسانیعمومی غیر گروه آزمایشی علوم

 98 دوازدهم 112204 (3دین و زندگی )

 96 دهم 110205 (1دین و زندگی )

 97 یازدهم 111205 (2دین و زندگی ) انسانیعمومی گروه آزمایشی علوم

 98 دوازدهم 112205 (3دین و زندگی )

 زبان انگلیسی -4
 96 دهم 110230 (1)انگلیسی 

 97 یازدهم 111230 (2انگلیسی ) 

 98 دوازدهم 112230 (3انگلیسی )
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی 

 مالحظات سال چاپ پایه تدریس کد کتاب ـ واحدی نام کتاب در سالی  نام درس

 ریاضیات -1
  96 دهم 110212 (1ریاضی و آمار )

 97 یازدهم 111212 (2ریاضی و آمار )

 98 دوازدهم 112212 (3ریاضی و آمار )

  96 دهم 110221 اقتصاد  اقتصاد -2

 زبان و ادبیات فارسی -3
  96 دهم 110203 (1علوم و فنون ادبی )

 97 یازدهم 111203 (2علوم و فنون ادبی )

 98 دوازدهم 112203 (3علوم و فنون ادبی )

 *زبان عربی -4

  96 دهم 110207 (1، زبان قرآن )عربی

 97 یازدهم 111207 (2عربی، زبان قرآن )

 98 دوازدهم 112207 (3عربی، زبان قرآن )

 **تاریخ -5

  96 دهم 110219 (1)تاریخ 

 97 یازدهم 111219 (2)ریخ تا

 98 دوازدهم 112219 (3)تاریخ 

 جغرافیا -6
  96 دهم 110218 جغرافیای ایران

 97 یازدهم 111218 (2)جغرافیای 

 98 دوازدهم 112218 ( )کاربردی(3) جغرافیا

 علوم اجتماعی -7
  96 دهم 110220 (1)شناسی جامعه

 97 یازدهم 111222 (2)شناسی جامعه

 98 دوازدهم 112222 (3شناسی )جامعه

 فلسفه -8
  97 یازدهم 111226 فلسفه 

 98 دوازدهم 112226 فلسفه )آشنایی با فلسفه اسالمی(

  96 دهم 110223 منطق منطق -9

  97 یازدهم 111224 شناسیروان شناسیروان -10

 ، 111208( کد: 2عربی، زبان قرآن ) -2، 110208( کد: 1عربی، زبان قرآن ) -1لوم و معارف اسالمی به ترتیب از کتب )های ع* سؤاالت آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه

 ( رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.112208( کد: 3عربی، زبان قرآن ) -3

 (3تاریخ اسالم) -3، 3/253( کد: 2تاریخ اسالم ) -2، 110233( کد: 1تاریخ اسالم ) -1ترتیب از کتب )های علوم و معارف اسالمی به ** سؤاالت آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه

 (  رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد. 112233کد:  

 

                                     روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

 






