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کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

فصل1 )تا ابتدای فصل99/5/101
درس3(

فصل1 )تا ابتدای 
درس3(

فصل 1 
فصل1)درس 1(

فصل 1
)تا ابتدای 

خواص مهم جمع 
ماتریس ها و ضرب 
عدد در ماتریس(

فصل1فصل1

فصل 1
)تا ابتدای تعیین 

سرعت لحظه ای به 
کمك نمودار مکان ـ 

زمان(

فصل1 )تا ابتدای نفت هدیه ای فصل 1
شگفت انگیز(

فصل 1
)تا ابتدای پیوند با 
زندگی صفحه 6(

فصل1
)تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل1فصل1 فصل99/5/242

فصل 1
)تا ابتدای 

توابع صعودی 
و توابع نزولی(

فصل 2

فصل 1
)تا ابتدای 
خواص 

عمل ضرب 
ماتریس ها(

فصل2 
)تا ابتدای 
درس3(

 فصل2
)تا ابتدای نیروی 
محرکه الکتریکی 

و مدارها(

فصل 1
)تا ابتدای حرکت
با سرعت ثابت(

فصل2
فصل1 )از ابتدای نفت هدیه ای 

شگفت انگیز( تا فصل2 )تا ابتدای آنتالپی 
سوختن تکیه گاهی برای تأمین انرژی(

فصل 1
)تا ابتدای رسانایی 

الکتریکی محلول ها و 
قدرت اسیدی(

فصل1
)از ابتدای کشف 

ساختار اتم(
تا پایان فصل

فصل2 )تا ابتدای فصل2 فصل99/6/73
درس3(

فصل 1
)تا ابتدای 
تقسیم و 

بخش پذیری(

فصل 1فصل های3و4
فصل2)درس 1(

فصل2 )از ابتدای 
نیروی محرکه 
الکتریکی و مدارها(

تاپایان  فصل

فصل 1
)تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت(

فصل3
فصل2 )از ابتدای آنتالپی سوختن 

تکیه گاهی برای تأمین انرژی( تا )ابتدای 
پیوند با صنعت(

فصل 1
)تا ابتدای pH مقیاسی 

برای تعیین میزان 
اسیدی بودن(

فصل 2)تا ابتدای 
چه بر سر هواکره 

می آوریم؟(

فصل3 )تا ابتدای فصل99/6/144
درس3(

فصل 2 )از ابتدای 
درس3( تا پایان 

فصل3
فصل5فصل 1

فصل 1
)تا ابتدای 
دترمینان و 

کاربردهای آن(

فصل3فصل 3 
فصل 1

)تا ابتدای سقوط 
آزاد(

فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت( تا فصل4
فصل3 )تا ابتدای الکل ها و اسیدها(

فصل 1
)تا ابتدای شوینده های 
خورنده چگونه عمل 

می کنند؟(

فصل 2)از ابتدای 
چه بر سر هواکره 

فصل 3 می آوریم؟(تا 
ابتدای غلظت مولی( (

فصل1 تا پایان 99/6/21
فصل4

فصل های1تا3 )تا 
ابتدای درس3(

فصل1تا پایان 
فصل 3

فصل های 1 
و 2

)تا پایان درس 
)1

فصل1 کل کتابفصل 1کل کتاب
فصل های1تا3 )تا ابتدای الکل ها و کل کتابفصل 1تا پایان فصل3

کل کتابفصل 1اسیدها(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4
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تاریخ 
آزمون

شیمیفیزیکریاضیات

فیزیک )3(هندسه )1( و )2(آمار و احتمالحسابان )1(ریاضی )1(هندسه )3(ریاضیات گسستهحسابان )2(
زوج كتاب

شیمی )3(
زوج كتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل1 )درس1(   99/7/18
فصل1 )تا ابتدای بزرگ ترین مقسوم علیه 
مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک 

دو عدد( 
فصل1 )تا ابتدای هندسه1: فصل1 آمار و احتمال: فصل1 )درس1( فصل2 )درس1(  فصل5   فصل1 )درس1( 

فصل1 )تا ابتدای فصل1 )تا ابتدای خازن(فصل های 1 و 2حرکت با شتاب ثابت(
پاک کننده های خورنده(

فصل1 )تا ابتدای کشف 
ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه(

فصل1 )تا ابتدای 99/8/2
فصل1 )درس های 1 و 2( تقسیم و بخش پذیری(  

فصل1 )تا ابتدای حل دستگاه 
معادالت )دو معادله دو 

مجهولی( با استفاده از ماتریس 
وارون(

فصل2 )درس2( فصل1 فصل4 )درس های 1 و 2(  
هندسه1: فصل2 )تا ابتدای آمار و احتمال: فصل1 )درس2( )درس های 2 و 3( 

درس4( 
فصل1 )تا ابتدای سقوط 

فصل3آزاد(

فصل1 )از ابتدای خازن( 
تا فصل2 )تا ابتدای 

نیروی محرکه الکتریکی 
و مدارها(

 ،pH فصل1 )تا ابتدای
مقیاسی برای تعیین میزان 

اسیدی بودن(

فصل1 )از ابتدای کشف 
ساختار اتم( تا فصل2 )ابتدای 
اکسیژن گازی واکنش پذیر 

در هواکره(

فصل1 )از ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه( تا فصل2 )ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی(

فصل1 )درس2( 99/8/16
فصل1 )از ابتدای بزرگ ترین مقسوم علیه 
مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک 
دو عدد( تا )ابتدای معادله هم نهشتی( 

فصل1 )درس2 تا ابتدای 
آمار و احتمال: فصل1 )درس3( فصل2 )درس های 3 و 4( فصل4 )درس3(  دترمینان و کاربردهای آن( 

هندسه1: فصل2 )از ابتدای 
درس4( تا فصل3 )ابتدای 

درس2( 

فصل1 )از ابتدای 
حرکت با سرعت ثابت( 
تا فصل2 )ابتدای معرفی 

برخی از نیروهای 
خاص(

فصل4 )تا ابتدای تغییر 
حالت های ماده(

فصل2 )از ابتدای نیرو 
محرکه الکتریکی و 
مدارها( تا پایان فصل

فصل1 )از ابتدای 
پاک کننده های خورنده( تا 

پایان فصل

فصل2 )از ابتدای اکسیژن 
گازی واکنش پذیر در هواکره( 

تا )ابتدای خواص و رفتار 
گازها(

فصل2 )از ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی( 
تا )ابتدای آهنگ واکنش(

فصل های 1 و 2 99/8/30
)تا ابتدای درس2(

فصل1 )تا ابتدای حل معادالت سیاله و 
هندسه1: فصل3 )از ابتدای ریاضی1: فصل6  فصل4 فصل2  فصل1 کاربردهای آن( 

درس2( تا پایان فصل 

فصل های 1 و 2 )تا 
ابتدای حرکت دایره ای 

یکنواخت(

فصل4 )از ابتدای تغییر 
حالت های ماده( تا پایان 

فصل
فصل3

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای 
واکنش های شیمیایی 
و سفر هدایت شده  

الکترون ها(

فصل2 )از ابتدای خواص و 
رفتار گازها( تا فصل3 )ابتدای 
آیا نمک ها به یک اندازه در 

آب حل می شوند؟(

فصل2 )از ابتدای آهنگ 
واکنش( تا پایان فصل

فصل1 )از ابتدای معادله هم نهشتی( تا فصل  2   99/9/14
پایان فصل 

فصل1 )از ابتدای دترمینان 
و کاربردهای آن( تا فصل2 

)ابتدای درس2( 
فصل4 فصل های 1و 2

فصل1 )درس1( 

آمار و احتمال: فصل2 
)درس های 1 و 2( 

ریاضی1: فصل7 )درس1( 
هندسه1: فصل4 

فصل2 )از ابتدای 
معرفی برخی از 

نیروهای خاص( تا پایان 
فصل

فصل4فصل5
فصل2 )تا ابتدای سلول 

سوختی منبعی برای تولید 
انرژی سبز(

فصل3 )از ابتدای آیا نمک ها 
به یک اندازه در آب حل 
می شوند؟( تا پایان فصل

فصل3

فصل1 )از ابتدای حل معادالت سیاله و فصل3 ) درس1(  99/9/28
هندسه2: فصل1 )درس1( آمار و احتمال: فصل2 )درس3( فصل1 فصل3 فصل2 )درس های 1 و 2( کاربردهای آن( تا فصل2 )ابتدای مسیر( 

فصل2 )از ابتدای 
حرکت دایره ای 

یکنواخت( تا فصل3 
)ابتدای موج و انواع 

آن(

 فصل1
فصل1 )تا ابتدای میدان 

الکتریکی در داخل 
رساناها(

فصل2 )از ابتدای 
واکنش های شیمیایی 
و سفر هدایت شده 

الکترون ها( تا )ابتدای 
پیوند با صنعت(

فصل1 )تا ابتدای کشف 
ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه(

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای فصل های 1 و 2 )تا ابتدای درس2( فصل1 تا پایان فصل3  99/10/26
فصل1 تا فصل3 )ابتدای     سهمی( 

فصل های 1 و 2امواج  الکترومغناطیسی(

فصل های 1، 2 و 4    فصل1 تا پایان فصل5     99/11/10
آمار و احتمال: فصل های 1 و 2 )تا 

پایان درس3( ریاضی1: فصل های 6 و 
7 )تا ابتدای درس2( 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابهندسه1: کل کتاب 



تاریخ 
آزمون

شیمیفیزیکریاضیات

فیزیک )3(هندسه )1( و )2(آمار و احتمالحسابان )1(ریاضی )1(هندسه )3(ریاضیات گسستهحسابان )2(
زوج كتاب

شیمی )3(
زوج كتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل های 3 و 4 )تا 99/11/24
فصل2 )درس2( ابتدای درس2( 

فصل2 )از ابتدای سهمی( تا 
)ابتدای ویژگی بازتابندگی 
سهمی ها و کاربردهای آن( 

هندسه2: فصل1 آمار و احتمال: فصل2 )درس4( فصل5   
فصل3 )از ابتدای امواج 

الکترومغناطیسی( تا 
پایان فصل

فصل1فصل های 1 و 2
فصل3 )تا ابتدای رفتار 

مولکول ها و توزیع 
الکترون ها(

فصل1 )از ابتدای کشف 
ساختار اتم( تا فصل2 
)ابتدای اکسیژن گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

فصل1 )از ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه( تا فصل2 )ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی(

فصل3 )تا ابتدای مربع های التین( فصل4 99/12/8
ریاضی1: فصل6 

فصل2 )از ابتدای ویژگی 
بازتابندگی سهمی ها و 

کاربردهای آن( تا فصل3 
  ) R2 )ابتدای بردارها در

آمار و احتمال: فصل2 فصل های 3 و 5    
هندسه2: فصل2 ریاضی1: فصل7 )درس1( 

فصل4 )تا ابتدای موج 
ایستاده و تشدید در 

ریسمان کشیده(
فصل2فصل3

فصل3 )از ابتدای رفتار 
مولکول ها و توزیع 

الکترون ها( تا )ابتدای فلزها 
عنصرهایی شکل پذیر با 

جالیی زیبا(

فصل2 )از ابتدای اکسیژن 
گازی واکنش پذیر در 

هواکره( تا )ابتدای خواص و 
رفتار گازها(

فصل2 )از ابتدای 
جاری شدن انرژی گرمایی( 
تا )ابتدای آهنگ واکنش(

فصل های 4 و 5 )تا 99/12/22
ابتدای درس2( 

فصل2 )از ابتدای درس2( تا فصل3 )پایان 
درس1( ریاضی1: فصل6 

فصل2 )از ابتدای سهمی( تا 
فصل3 )ابتدای بردارها در

 ) R3
هندسه2: فصل3 آمار و احتمال: فصل3   

فصل3 )از ابتدای امواج 
الکترومغناطیسی( تا 

پایان فصل4
فصل2 )از ابتدای خواص و فصل3فصل های 3 و 4فصل های 4 و 5

رفتار گازها( تا پایان فصل3
فصل2 )از ابتدای آهنگ 
واکنش( تا پایان فصل3

آمار و احتمال: فصل1 تا فصل1 تا پایان فصل4 فصل1 تا پایان فصل5    1400/1/7
پایان فصل3 ریاضی1: فصل7 

هندسه1: کل کتاب 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابهندسه 2: کل کتاب

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای فصل های 1 و 2 )تا ابتدای درس2( فصل1 تا پایان فصل3 1400/1/20
فصل1 تا فصل3 )ابتدای     سهمی( 

فصل های 1 و 2امواج الکترومغناطیسی(

فصل3 )از ابتدای مربع های التین( تا فصل5 )درس2( 1400/2/3
)ابتدای اصل النه کبوتری( 

فصل3 )از ابتدای بردارها 
( تا )ابتدای ضرب  R2 در

خارجی( 
آمار و احتمال: فصل4   

هندسه1: کل کتاب ریاضی1: فصل7 )درس های 2 و 3( 

فصل4 )از ابتدای موج 
ایستاده و تشدید در 
ریسمان کشیده( تا 

فصل5 )ابتدای مدل اتم 
رادرفورد ـ بور(

کل کتابکل کتاب

فصل3 )از ابتدای فلزها 
عنصرهایی شکل پذیر با 
جالیی زیبا( تا فصل4 
)ابتدای آمونیاک و 

بهره وری در کشاورزی(

کل کتابکل کتاب

فصل3 )از ابتدای بردارها درفصل3 )درس2(فصل1400/2/175
( تا پایان فصل R3 5کل کتابکل کتابفصل های 5 و 6هندسه2: کل کتابآمار و احتمال: فصل های 3 و 4فصل

فصل4 )از ابتدای انرژی 
فعال سازی در واکنش های 

شیمیایی( تا پایان فصل
کل کتابکل کتاب

فصل2 )از ابتدای سهمی( تا فصل2 )از ابتدای درس2( تا پایان فصل3فصل های 4 و 1400/2/315
    پایان فصل3 

فصل3 )از ابتدای امواج 
الکترومغناطیسی( تا 

پایان فصل6
فصل های 3 و 4

جامع 1

مطابق با سرفصل های كنکور سراسری جامع 2

جامع 3
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