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 تاریخ
 آزمون

شیمیفیزیکریاضیات

شیمی2فیزیک2آمار و احتمالهندسه2حسابان1

كل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتاب97/07/06

تاریخ 

آزمون

شیمیفیزیکریاضیات

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

شیمی )3(
زوج کتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل1 (درس1)   97/7/20
فصل1 (تا ابتداى بزرگ ترين مقسوم عليه 
مشترك و كوچك ترين مضرب مشترك 

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

فصل1 (تا ابتداى فصل1 (تا ابتداى خازن)فصل هاى 1 و 2حركت با شتاب ثابت)
پاك كننده هاى خورنده)

فصل1 (تا ابتداى كشف 
ساختار اتم)

فصل1 (تا ابتداى جريان 
فلز بين محيط زيست و 

جامعه)

97/8/4
فصل1 (تا ابتداى 

فصل1 (تا ابتداى حل دستگاه فصل1 (درس هاى 1 و 2) تقسيم و بخش پذيرى)  
فصل2 (درس2) فصل1 فصل4 (درس هاى 1 و 2)  معادالت) 

هندسه1: فصل2 (تا ابتداى آمار و احتمال: فصل1 (درس2) (درس هاى 2 و 3) 
درس4) 

فصل1 (تا ابتداى سقوط 
فصل3آزاد)

فصل1 (از ابتداى خازن) 
تا فصل2 (تا ابتداى نيروى 

محركه ى الكتريكى و 
مدارها)

 ،pH فصل1 (تا ابتداى
مقياسى براى تعيين ميزان 

اسيدى بودن)

فصل1 (از ابتداى كشف 
ساختار اتم) تا فصل2 (ابتداى 
اكسيژن گازى واكنش پذير 

در هواكره)

فصل1 (از ابتداى جريان 
فلز بين محيط زيست و 

جامعه) تا فصل2 (ابتداى 
جارى شدن انرژى گرمايى)

فصل1 (درس2) 97/8/18
فصل1 (از ابتداى بزرگ ترين مقسوم عليه 
مشترك و كوچك ترين مضرب مشترك 
دو عدد) تا (ابتداى معادله ى هم نهشتى) 

فصل1 (درس2 تا ابتداى 
آمار و احتمال: فصل1 (درس3) فصل2 (درس هاى 3 و 4) فصل4 (درس3)  دترمينان و كاربردهاى آن) 

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

درس2) 

فصل1 (از ابتداى 
حركت با سرعت ثابت) 
تا فصل2 (ابتداى معرفى 

برخى از نيروهاى 
خاص)

فصل4 (تا ابتداى تغيير 
حالت هاى ماده)

فصل2 (از ابتداى نيرو 
محركه ى الكتريكى و 
مدارها) تا پايان فصل

فصل1 (از ابتداى 
پاك كننده هاى خورنده) تا 

پايان فصل

فصل2 (از ابتداى اكسيژن 
گازى واكنش پذير در هواكره) 

تا (ابتداى خواص و رفتار 
گازها)

فصل2 (از ابتداى 
جارى شدن انرژى گرمايى) 
تا (ابتداى آهنگ واكنش)

97/9/2
فصل هاى 1 و 2 
(تا پايان درس 1)

فصل1 (تا ابتداى حل معادالت سياله و 
هندسه1: فصل3 (از ابتداى رياضى1: فصل6  فصل4 فصل2  فصل1 كاربردهاى آن) 

درس2) تا پايان فصل 

فصل هاى 1 و 2 (تا 
ابتداى حركت دايره اى 

يكنواخت)

فصل4 (از ابتداى تغيير 
حالت هاى ماده) تا پايان 

فصل
فصل3

فصل هاى 1 و 2 (تا ابتداى 
واكنش هاى شيميايى 
و سفر هدايت شده ى 

الكترون ها)

فصل2 (از ابتداى خواص و 
رفتار گازها) تا فصل3 (ابتداى 
آيا نمك ها به يك اندازه در 

آب حل مى شوند؟)

فصل2 (از ابتداى آهنگ 
واكنش) تا پايان فصل

فصل1 (از ابتداى معادله ى هم نهشتى) تا فصل  2   97/9/16
پايان فصل 

فصل1 (از ابتداى دترمينان 
و كاربردهاى آن) تا فصل2 

(پايان درس1) 
فصل4 فصل هاى 1و 2

فصل1 (درس1) 

آمار و احتمال: فصل2 
(درس هاى 1 و 2) 

رياضى1: فصل7 (درس1) 
هندسه1: فصل4 

فصل2 (از ابتداى 
معرفى برخى از 

نيروهاى خاص) تا پايان 
فصل

فصل4فصل5
فصل2 (تا ابتداى سلول 

سوختى منبعى براى توليد 
انرژى سبز)

فصل3 (از ابتداى آيا نمك ها 
به يك اندازه در آب حل 
مى شوند؟) تا پايان فصل

فصل3

فصل1 (از ابتداى حل معادالت سياله و فصل3 ( درس1)  97/9/30
هندسه2: فصل1 (درس1) آمار و احتمال: فصل2 (درس3) فصل1 فصل3 فصل2 (درس هاى 1 و 2) كاربردهاى آن) تا فصل2 (ابتداى مسير) 

فصل2 (از ابتداى 
حركت دايره اى 

يكنواخت) تا فصل3 
(ابتداى موج و انواع 

آن)

 فصل1
فصل1 (تا ابتداى ميدان 

الكتريكى در داخل 
رساناها)

فصل2 (از ابتداى 
واكنش هاى شيميايى 
و سفر هدايت شده 

الكترون ها) تا (ابتداى 
پيوند با صنعت)

فصل1 (تا ابتداى كشف 
ساختار اتم)

فصل1 (تا ابتداى جريان 
فلز بين محيط زيست و 

جامعه)

فصل هاى 1 و 2 (تا ابتداى فصل هاى 1 و 2 (تا ابتداى درس2) فصل1 تا پايان فصل3  97/10/21
فصل1 تا فصل3 (ابتداى     سهمى) 

فصل هاى 1 و 2امواج الكترومغناطيسى)

فصل هاى 1، 2 و 4    فصل1 تا پايان فصل5     97/11/5
آمار و احتمال: فصل هاى 1 و 2 (تا 

پايان درس3) رياضى1: فصل هاى 6 و 
7 (تا پايان درس 1) 

كل كتابكل كتابكل كتابكل كتابهندسه1: كل كتاب 
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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 کتاب

شیمی )3(
زوج کتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

97/11/19
فصل هاى 3 و 4 (تا 

فصل2 (از ابتداى سهمى) تا فصل2 (درس2) پايان درس1) 
هندسه2: فصل1 آمار و احتمال: فصل2 (درس4) فصل5   (پايان رسم سهمى) 

فصل3 (از ابتداى امواج 
الكترومغناطيسى) تا 

پايان فصل
فصل1فصل هاى 1 و 2

فصل3 (تا ابتداى رفتار 
مولكول ها و توزيع 

الكترون ها)

فصل1 (از ابتداى كشف 
ساختار اتم) تا فصل2 (ابتداى 
اكسيژن گازى واكنش پذير 

در هواكره)

فصل1 (از ابتداى جريان 
فلز بين محيط زيست و 

جامعه) تا فصل2 (ابتداى 
جارى شدن انرژى گرمايى)

فصل3 (تا ابتداى مربع هاى التين) فصل4 97/12/3
رياضى1: فصل6 

فصل2 (از ابتداى ويژگى 
بازتابندگى سهمى ها و 

كاربردهاى آن) تا فصل3 
  ( R2 (ابتداى بردارها در

آمار و احتمال: فصل2 فصل هاى 3 و 5    
هندسه2: فصل2 رياضى1: فصل7 (درس1) 

فصل4 (تا ابتداى موج 
ايستاده و تشديد در 

ريسمان كشيده)
فصل2فصل3

فصل3 (از ابتداى رفتار 
مولكول ها و توزيع 

الكترون ها) تا (ابتداى فلزها 
عنصرهايى شكل پذير با 

جاليى زيبا)

فصل2 (از ابتداى اكسيژن 
گازى واكنش پذير در هواكره) 

تا (ابتداى خواص و رفتار 
گازها)

فصل2 (از ابتداى 
جارى شدن انرژى گرمايى) 
تا (ابتداى آهنگ واكنش)

97/12/17
فصل هاى 4 و 5 (تا 

پايان درس1) 
فصل2 (از ابتداى درس2) تا فصل3 (پايان 

درس1) رياضى1: فصل6 

فصل2 (از ابتداى سهمى) تا 
فصل3 (ابتداى بردارها در

 ( R3
هندسه2: فصل3 آمار و احتمال: فصل3   

فصل3 (از ابتداى امواج 
الكترومغناطيسى) تا 

پايان فصل4
فصل2 (از ابتداى خواص و فصل3فصل هاى 3 و 4فصل هاى 4 و 5

رفتار گازها) تا پايان فصل3
فصل2 (از ابتداى آهنگ 
واكنش) تا پايان فصل3

آمار و احتمال: فصل1 تا پايان فصل3 فصل1 تا پايان فصل4 فصل1 تا پايان فصل5    98/1/7
رياضى1: فصل7 

هندسه1: كل كتاب 
كل كتابكل كتابكل كتابكل كتابهندسه 2: كل كتاب

فصل هاى 1 و 2 (تا ابتداى فصل هاى 1 و 2 (تا ابتداى درس2) فصل1 تا پايان فصل3 98/1/23
فصل1 تا فصل3 (ابتداى     سهمى) 

فصل هاى 1 و 2امواج الكترومغناطيسى)

فصل3 (از ابتداى مربع هاى التين) تا فصل5 (درس2) 98/2/6
(ابتداى اصل النه كبوترى) 

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

خارجى) 
آمار و احتمال: فصل4   

هندسه1: كل كتاب رياضى1: فصل7 (درس هاى 2 و 3) 

فصل4 (از ابتداى موج 
ايستاده و تشديد در 
ريسمان كشيده) تا 

فصل5 (ابتداى مدل اتم 
رادرفورد ـ بور)

كل كتابكل كتاب

فصل3 (از ابتداى فلزها 
عنصرهايى شكل پذير با 
جاليى زيبا) تا فصل4 
(ابتداى آمونياك و 

بهره ورى در كشاورزى)

كل كتابكل كتاب

فصل3 (از ابتداى بردارها درفصل3 (درس2)فصل98/2/205
) تا پايان فصل R3 5كل كتابكل كتابفصل هاى 5 و 6هندسه2: كل كتابآمار و احتمال: فصل هاى 3 و 4فصل

فصل4 (از ابتداى انرژى 
فعال سازى در واكنش هاى 

شيميايى) تا پايان فصل
كل كتابكل كتاب

فصل2 (از ابتداى سهمى) تا فصل2 (از ابتداى درس2) تا پايان فصل3فصل هاى 4 و 98/3/35
    پايان فصل3 

فصل3 (از ابتداى امواج 
الكترومغناطيسى) تا 

پايان فصل6
فصل هاى 3 و 4

98/3/24

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری 98/3/31

98/4/7
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