
شیمیفیزيکزيست شناسیرياضیات

تاریخ آزمون
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شیمی )2(شیمی )1(فیزيک )2(فیزيک )1(زيست شناسی )2(زيست شناسی )1( رياضی )2(رياضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

فصل های1و2 )تا پایان 99/5/10
نسبت های مثلثاتی(

فصل 1
)تا پایان درس دوم(

فصل های1و2 )تا پایان ساختار
 و عملکرد لوله گوارش(

فصل 1
فصل1)تا ابتدای نخاع(

فصل 1
)تا ابتدای میدان 

الکتریکی(

فصل1
 )تا پایان ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم ( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(99/5/24
 تا پایان فصل3

فصل های 1 و 2
)تا پایان درس اول(

فصل2 )از ابتدای جذب مواد 
و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش(

 تا پایان فصل3  

فصل های 1 و 2
فصل2)تا ابتدای شنوایی و تعادل(

فصل 1
)تا ابتدای خطوط 
میدان الکتریکی(

فصل1)از ابتدای توزیع الکترون ها
 در الیه ها و زیرالیه ها( 

تا فصل2)ابتدای واکنش های شیمیایی 
و قانون پایستگی جرم(

فصل 1 
)تا ابتدای عنصرها به چه 
شکلی در طبیعت یافت 

می شوند؟(

فصل  های4و5 99/6/7
فصل4فصل های 1 و 2)تا ابتدای انواع توابع(

فصل های 1 تا 3
)ابتدای ماهیچه و حرکت(

فصل 3 )تا ابتدای کار و 
انرژی درونی(

فصل 1
  )تا ابتدای پتانسیل 

الکتریکی(

فصل 2 )از ابتدای واکنش های 
شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 

تا )ابتدای رفتار گازها(

فصل 1 
)تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز(

فصل5 )از ابتدای انواع توابع(99/6/14
 تا پایان فصل6

فصل های 1 تا 3
)پایان درس اول(

فصل های 5 و6 
)تا پایان ویژگی های یاخته گیاهی(

فصل های 1 تا 4
)ابتدای غده های درون ریز(

فصل 3 )از ابتدای کار و 
انرژی درونی( 

تا فصل4 )ابتدای روش های 
انتقال گرما(

فصل 1
)تا ابتدای خازن(

فصل 2 )از ابتدای رفتار گازها( تا 
فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

فصل 1 فصل1 تا پایان فصل99/6/216
تا پایان فصل 3

فصل های1تا6 
فصل  های1تا4 )ابتدای فصل 1 تا پایان فصل 4)پایان ویژگی های یاخته گیاهی(

فصل 1روش های انتقال گرما(
فصل  های1تا3 

)پایان غلظت مولی(
فصل 1 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4
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تاریخ
زمین شناسیشیمی)2(فیزیک)2(زیست شناسی)2(ریاضی)2( آزمون

فصل1 فصل1 )تا ابتدای میدان الکتریکی(فصل1فصل1 )تا ابتدای درس دوم(99/7/18
)d  فصل1 )تا ابتدای زمان در زمین شناسی()تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصرهای دسته

فصل های1و2 )تا ابتدای شنوایی و فصل99/8/21
فصل1 )تا ابتدای عنصرها به چه شکلی در طبیعت فصل1 )تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی(تعادل(

فصل1یافت می شوند؟(

فصل های1و2 99/8/16
فصل1 فصل1 )تا ابتدای پتانسیل الکتریکی(فصل های1و2 )تا ابتدای درس دوم(

)تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها(
فصل های1و2 

)تا ابتدای اکتشاف معدن(

فصل2 99/8/30
)تا ابتدای درس سوم(

فصل 2 )از ابتدای شنوایی و تعادل( 
تا  فصل3 )ابتدای ماهیچه و حرکت(

فصل 1 )از ابتدای خطوط میدان الکتریکی( 
تا )ابتدای خازن(

فصل1 )از ابتدای پیوند با صنعت( 
فصل 2تا )ابتدای نفت، هدیه ای شگفت انگیز(

فصل  های1تا3 )تا ابتدای توابع 99/9/14
فصل1 )تا ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی با یک فصل1فصل1 تا پایان فصل 3 پله ای و تابع جزء صحیح(

پیوند دوگانه( 
فصل های1تا 3 

)ابتدای ترکیب آب زیرزمینی(

فصل2 )از ابتدای درس سوم( 99/9/28
تا پایان فصل 3

فصل3 )از ابتدای ماهیچه و حرکت( تا 
فصل5 )ابتدای سومین خط دفاعی: دفاع 

اختصاصی(
فصل1 )از ابتدای خازن( تا فصل2 

)ابتدای نیروی محرکه الکتریکی و مدارها(
فصل1 )از ابتدای نفت، هدیه ای  شگفت انگیز( 

تا فصل 2 )ابتدای تهیه غذای آب پز، تجربه تفاوت 
دما و گرما(

فصل3 )تا ابتدای فرسایش(

فصل های1تا4 99/11/10
فصل های1و2 )تا ابتدای توان فصل1 تا پایان فصل 5)تا ابتدای درس دوم(

در مدارهای الکتریکی(
فصل های1و2 )تا ابتدای آنتالپی 

فصل1 تا پایان فصل 3همان محتوای انرژی است.(

فصل3 )از ابتدای درس سوم( 99/11/24
تا پایان فصل4

فصل های5و6 )تا ابتدای کاستمان 
)میوز( و تولیدمثل جنسی(

فصل2 )از ابتدای عوامل مؤثر بر 
مقاومت الکتریکی( تا پایان فصل

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

فصل های 3 و 4 )تا ابتدای مکان مناسب 
برای ساخت تونل و فضاهای زیرزمینی(
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تاریخ
زمین شناسیشیمی)2(فیزیک)2(زیست شناسی)2(ریاضی)2( آزمون

فصل4 )از ابتدای درس دوم( 99/12/8
تا فصل5 )ابتدای درس دوم(

فصل های6و7 )تا ابتدای دستگاه 
تولیدمثل در زن(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی( 
تا فصل3 )ابتدای نیروی مغناطیسی 

وارد بر سیم حامل جریان(
فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی

فصل 4 است.( تا )ابتدای غذای سالم(

فصل4 )از ابتدای درس دوم( 99/12/22
تا فصل5 )ابتدای درس سوم(

فصل های6و7 )تا ابتدای رشد و نمو 
جنین(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی( 
تا فصل3 )ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از 

جریان الکتریکی(

فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است.( تا 
)ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در 

واکنش از دیدگاه کمی(
فصل های 4 و 5

)تا ابتدای غبارهای زمین زاد(

فصل های1تا3 فصل1 تا پایان فصل 7فصل1 تا پایان فصل1400/1/205
)تا ابتدای ویژگی های مغناطیسی مواد(

فصل های 1و2 
)تا ابتدای سرعت واکنش (

فصل های1تا 6 
)ابتدای پیش بینی زمین لرزه(

فصل5 )از ابتدای درس سوم( 1400/2/3
تا فصل6 )ابتدای درس سوم(

فصل7 )از ابتدای رشد و نمو جنین( 
تا پایان فصل8

فصل3 )از ابتدای میدان مغناطیسی حاصل 
از جریان الکتریکی( تا )ابتدای قانون لنز(

فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت صفحه ی 82( 
تا فصل3 )ابتدای پلی استرها(

فصل های 6 و 7 
)تا ابتدای پهنه های زمین شناسی ایران(

فصل های6و7 1400/2/17
)تا ابتدای درس دوم(

فصل های8 و9 
)تا ابتدای پاسخ به محیط(

فصل3 )از ابتدای ویژگی های مغناطیسی مواد(
 تا )ابتدای القاگرها(

فصل2 )از ابتدای سرعت واکنش( تا 
فصل3 )ابتدای واکنش استری شدن(

فصل6 )از ابتدای پیش بینی زمین لرزه( تا 
فصل7 )ابتدای ذخایر نفت و گاز ایران(

فصل4 )از ابتدای درس دوم( 1400/2/24
فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی(فصل6  تا پایان فصل9تا پایان فصل7

 تا پایان فصل3
فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی 

فصل4 تا پایان فصل7است.( تا پایان فصل3

آزمون جامع )کل کتاب(جامع
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