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شیمی )2(شیمی )1(فیزيک )2(فیزيک )1(هندسه )2(هندسه )1(حسابان)1(رياضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/4/27

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

فصل 1 )تا پایان معادالت 
درجه دوم(

فصل1
فصل 1 

فصل 1  )تا ابتدای برهم نهی فصل1)تا ابتدای زاویه ء   ظلی(
میدان های  الکتریکی( 

فصل1
 )تا پایان ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(99/5/24
فصل2 )تا پایان تشابه مثلث ها (فصل 1 تا پایان فصل3

فصل 1 
)تا ابتدای رسم مماس بر دایره

 از نقطه ای خارج دایره(
فصل 1 )تا ابتدای میدان فصل2

الکتریکی در داخل رسانا ها(

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
)تا ابتدای انواع توابع(

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای معادالت و توابع(

فصل2 )از ابتدای کاربردهایی 
از قضیـه ء   تالس و تشابه مثلث ها (
 تا فصل3 )پایان چندضلعی ها و 

ویژگی هایی از آنها(

فصل 1 
)تا ابتدای چندضلعی های 

محاطی و محیطی(
فصل 1فصل 3

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 و 2 
)تا ابتدای اعمال روی 

توابع(

فصل 3 )از ابتدای مساحت
 و کاربردهای آن(

 تا فصل4 )ابتدای تعامد(

فصل 1 
)تا ابتدای چهارضلعی های 

محاطی و محیطی(
فصل4

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای انواع 
مقاومت ها و کدگذاری رنگی 

مقاومت های کربنی(

فصل 2 )از ابتدای رفتار گازها( تا 
فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

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

)ابتدای تابع لگاریتمی و 
لگاریتم(

فصل1 تا پایان فصل 1فصل های1تا4 )ابتدای تعامد(
فصل4

)تا ابتدای نیروی محرکه فصل های 1 و 2 
الکتریکی و مدارها(

فصل  های1تا3 
)پایان غلظت مولی(

فصل 1 

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/7/4
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شیمی)2(فیزیک)2(هندسه)2(آمار و احتمالحسابان )1(تاریخ آزمون

فصل1 )تا ابتدای 99/7/18
روش هندسی حل معادالت(

فصل1 
)تا ابتدای سورها(

فصل1 
)تا ابتدای زاویه ظلی(

فصل1 
)تا ابتدای میدان الکتریکی(

فصل1 
)d تا ابتدای دنیایی رنگی با عنصرهای دسته(

فصل1 99/8/2
)تا ابتدای قدرمطلق و ویژگی های آن(

فصل1 
)تا ابتدای مجموعه - زیرمجموعه(

فصل1 
)تا ابتدای رابطه های طولی در دایره(

فصل1 
)تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی(

فصل1 )تا ابتدای عنصرها به چه شکلی در 
طبیعت یافت می شوند؟(

فصل1 99/8/16
)تا ابتدای آشنایی با هندسه تحلیلی(

فصل1 )تا ابتدای قوانین و اعمال
 بین مجموعه ها)جبرمجموعه ها((

فصل1 )تا ابتدای چندضلعی های 
محاطی و محیطی(

فصل1 
)تا ابتدای میدان الکتریکی در داخل رساناها(

فصل1 
)تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها(

99/8/30
فصل1 

)از ابتدای قدرمطلق و ویژگی های آن(
 تا پایان فصل

فصل1 )از ابتدای مجموعه - زیرمجموعه(  
تا )ابتدای ضرب 

دکارتی بین دو مجموعه(

فصل1 )از ابتدای رابطه های طولی 
در دایره( تا )ابتدای دایره های 

محیطی و محاطی مثلث(
فصل1 )از ابتدای خطوط میدان الکتریکی( 

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

فصل های 1و2 99/9/14
فصل1 )تا ابتدای چهارضلعی های فصل1)تا ابتدای معادالت و توابع(

فصل1 )تا ابتدای آلکن ها، هیدروکربن هایی فصل1محاطی و محیطی(
با یک پیوند دوگانه( 

فصل99/9/282
فصل1 )از ابتدای ضرب دکارتی 

بین دو مجموعه( 
تا فصل2 )ابتدای احتمال غیر هم شانس(

فصل1 )از ابتدای دایره های 
محیطی و محاطی مثلث(

 تا فصل2 )ابتدای بازتاب(

فصل1 )از ابتدای خازن( تا فصل2 
)ابتدای انواع مقاومت ها و کدگذاری رنگی 

مقاومت های کربنی(

فصل1 )از ابتدای نفت، هدیه ای
 شگفت انگیز( تا فصل 2 )ابتدای تهیه غذای 

آب پز، تجربه تفاوت دما و گرما(

فصل های1تا3 99/11/10
)تا ابتدای تابع لگاریتمی و لگاریتم(

فصل های1و2 
)تا ابتدای احتمال شرطی(

فصل های1و2 
)تا ابتدای انتقال(

فصل های1و2 
)تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی(

فصل های1و2 )تا ابتدای آنتالپی همان 
محتوای انرژی است.(

99/11/24
فصل2 )از ابتدای محاسبه 

وارون یک تابع( 
تا پایان فصل3

فصل2 فصل2 )تا ابتدای قانون احتمال کل(
)تا ابتدای تجانس(

فصل2 )از ابتدای عوامل موثر 
بر مقاومت الکتریکی( تا )ابتدای بستن 

مقاومت ها به صورت موازی(
فصل2 )تا ابتدای آنتالپی سوختن،

تکیه گاهی برای تأمین انرژی(
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99/12/8
فصل3 )از ابتدای تابع لگاریتمی و 

لگاریتم( تا فصل4 )ابتدای نسبت های 
مثلثاتی برخی زوایا(

فصل2 )از ابتدای احتمال شرطی( 
تا )ابتدای پیشامدهای مستقل

و وابسته(
فصل2 )از ابتدای انتقال( 
تا )ابتدای کاربرد تبدیل ها(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای 
الکتریکی( تا پایان فصل

فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای 
انرژی است.( 

 تا )ابتدای غذای سالم(

99/12/22
فصل3 )از ابتدای تابع لگاریتمی و 

لگاریتم( تا فصل4 )ابتدای روابط مثلثاتی 
مجموع و تفاضل زوایا(

فصل2 )از ابتدای احتمال شرطی(
 تا پایان فصل

فصل2 )از ابتدای انتقال( 
تا )ابتدای مسائل پیدا کردن 

کوتاه ترین مسیر(

فصل2 )از ابتدای توان در مدارهای
 الکتریکی( تا فصل3 )ابتدای نیروی 
مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان(

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

شرکت کننده در واکنش از دیدگاه کمی(

فصل های1تا3 فصل1 تا پایان فصل1400/1/204
فصل های1تا3 )ابتدای میدان مغناطیسی فصل های1و2)ابتدای معیارهای گرایش به مرکز(

حاصل از سیملوله حامل جریان(
فصل های 1و2 

)تا ابتدای سرعت واکنش (

1400/2/3
فصل4 )از ابتدای روابط مثلثاتی 

مجموع و تفاضل زوایا(
 تا فصل5 )ابتدای حد توابع مثلثاتی(

فصل3
فصل2 )از ابتدای مسائل پیدا کردن 

کوتاه ترین مسیر( تا فصل3 
)ابتدای قضیه نیمسازهای زوایای 
داخلی و محاسبه طول نیمسازها(

فصل3 )از ابتدای نیروی مغناطیسی وارد
 بر سیم حامل جریان( 

تا فصل 4 )ابتدای قانون لنز(
فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت صفحه ی 

82( تا فصل3 )ابتدای پلی استرها(

فصل5 1400/2/17
)تا ابتدای پیوستگی(

فصل3 )از ابتدای معیارهای 
گرایش به مرکز( تا فصل4 )ابتدای 

برآورد(
فصل3 )تا ابتدای قضیه هرون(

فصل3 )از ابتدای میدان مغناطیسی 
حاصل از سیملوله حامل جریان( 
تا فصل4 )ابتدای جریان متناوب(

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

1400/2/24
فصل3 )از ابتدای تابع لگاریتمی و 

لگاریتم( تا پایان فصل5
فصل2 )از ابتدای احتمال شرطی( تا 

پایان فصل4
فصل2 )از ابتدای انتقال( 

تا پایان فصل3
فصل 2 )از ابتدای توان در مدارهای 

الکتریکی( تا پایان فصل4
فصل2 )از ابتدای آنتالپی همان محتوای 

انرژی است.( تا پایان فصل3

آزمون جامع )کل کتاب(جامع 
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