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تاریخ 

آزمون

شیمیفیزیکزیست شناسیریاضی

زمین شناسی
ریاضی )1(ریاضی )2(ریاضی )3(

زیست شناسی 

)3(

زیست شناسی 

)1(

زیست شناسی 

)2(
فیزیک )3(

زوج کتاب
شیمی )3(

زوج کتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل3 (درس1) فصل1 (درس1) 97/7/20
فصل1 (تا ابتداى پروتئين ها)فصل هاى 4 و 5   فصل1 (درس2)  

فصل هاى 1 و 2 (تا ابتداى 
جذب مواد و تنظيم فعاليت 

دستگاه گوارش)

فصل1 (تا ابتداى شتاب 
فصل1 (تا ابتداى پاك كننده هاى فصل1 (تا ابتداى خازن)فصل1متوسط و شتاب لحظه اى)

خورنده)
فصل1 (تا ابتداى كشف 

ساختار اتم)

فصل1 (تا ابتداى جريان 
فلز بين محيط زيست و 

جامعه)

فصل1 (تا ابتداى سن 
زمين)

97/8/4
فصل1 

(درس هاى 1 و 2) 

فصل3 (درس1)  
فصل3 (درس3)  
فصل1 (درس3)  

فصل1فصل هاى 4 و 5  
فصل2 (از ابتداى جذب 

مواد و تنظيم فعاليت دستگاه 
گوارش) تا پايان فصل3

فصل1 (تا ابتداى حركت 
فصل2با شتاب ثابت)

فصل1 (از ابتداى خازن) 
تا فصل2 (ابتداى نيروى 

محركه ى الكتريكى و مدارها)

فصل1 (تا ابتداى pH، 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

97/8/18
فصل1 

(درس هاى 2 و 3) 
فصل3 (درس هاى 2 و 3)  

فصل7 (درس هاى 2 و 3)  فصل7 (درس2)  
فصل1 (از ابتداى پروتئين ها) 
تا فصل2 (ابتداى به سوى 

پروتئين ها)
فصل4

فصل1 (از ابتداى شتاب 
متوسط و شتاب لحظه اى) 

تا پايان فصل

فصل3 (تا ابتداى شناورى و 
اصل ارشميدس)

فصل2 (از ابتداى نيروى 
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)

فصل2 (تا ابتداى گوهرها 
زيبايى شگفت انگيز دنياى 

كانى ها)

97/9/2
فصل هاى 1 و 2 
فصل هاى 1 و 2 (تا ابتداى تنظيم فصل هاى 1 و 2  فصل4  (تا پايان درس 1)

بيان ژن)
فصل هاى 5 و 6 (تا ابتداى 

سامانه ى بافتى)

فصل هاى 1 و 2 (تا 
ابتداى معرفى برخى از 

نيروهاى خاص)

فصل3 (از ابتداى شناورى و 
اصل ارشميدس) تا فصل4 

(ابتداى گرما)

فصل3 (تا ابتداى پديده ى 
القاى الكترومغناطيسى)

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

فصل2 (از ابتداى گوهرها 
زيبايى شگفت انگيز دنياى 
كانى ها) تا فصل3 (ابتداى 

آب زيرزمينى)

فصل هاى 2 و 3  فصل4  فصل  2   97/9/16
فصل2 (از ابتداى به سوى 

پروتئين ها) تا فصل3 (ابتداى 
انواع صفات)

فصل6 (از ابتداى سامانه ى 
بافتى) تا پايان فصل7

فصل2 (تا ابتداى نيروى 
اصطكاك)

فصل4 (از ابتداى گرما) تا 
پايان فصل

فصل3 ( از ابتداى پديده ى 
القاى الكترومغناطيسى) تا 

پايان فصل

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 (از ابتداى آب فصل3
زيرزمينى) تا پايان فصل

97/9/30
فصل هاى 2 و 3 (تا پايان 

فصل6  درس1) 
فصل2 (از ابتداى تنظيم بيان 

ژن) تا فصل4 (ابتداى تغيير در 
جمعيت ها)

فصل هاى 1 و 2

فصل2 (از ابتداى معرفى 
برخى از نيروهاى خاص) 
تا (ابتداى تكانه و قانون 

دوم نيوتون)

فصل1 (تا ابتداى خازن)فصل1
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)
فصل4

97/10/21
فصل1 تا فصل4 (پايان 

فصل هاى 1 و 2فصل هاى 1 و 2فصل1 تا پايان فصل4درس1) 

فصل1 تا پايان فصل4كل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتابفصل1 تا پايان فصل 5  فصل 1 تا پايان فصل4 97/11/5

  تاریخ

 آزمون

شیمیفیزیکزیست  شناسیریاضیات

شیمی 2فیزیک 2زیست  شناسی 2ریاضی 2

كل كتابكل كتابكل كتابكل كتاب97/07/06
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تاریخ 

آزمون

شیمیفیزیکزیست شناسیریاضی

زمین شناسی
ریاضی )1(ریاضی )2(ریاضی )3(

زیست شناسی 

)3(

زیست شناسی 

)1(

زیست شناسی 

)2(
فیزیک )3(

زوج کتاب
شیمی )3(

زوج کتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل3 (تا ابتداى موج و فصل هاى 3 و 4فصل5فصل6  فصل4  97/11/19
انواع آن)

فصل1 (از ابتداى چگالى) تا 
پايان فصل2

فصل1 (از ابتداى انرژى 
پتانسيل الكتريكى) تا فصل2 

(ابتداى نيروى محركه ى 
الكتريكى و مدارها)

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)

فصل5

فصل6 (تا ابتداى فتوسنتز در فصل2  فصل5 (درس1)  97/12/3
فصل هاى 5 و 6شرايط دشوار)

فصل3 (از ابتداى موج و 
انواع آن) تا (ابتداى موج 

صوتى)

فصل3 (تا ابتداى شناورى و 
اصل ارشميدس)

فصل2 (از ابتداى نيروى 
محركه ى الكتريكى و مدارها) 

تا پايان فصل

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)

فصل6

فصل3 (تا ابتداى شكست فصل7فصل هاى 5 و 6فصل5  فصل5  97/12/17
موج)

فصل3 (از ابتداى شناورى 
و اصل ارشميدس) تا پايان 

فصل4
فصل2 (از ابتداى خواص و فصل3فصل3

رفتار گازها) تا پايان فصل3
فصل2 (از ابتداى آهنگ 
فصل7واكنش) تا پايان فصل3

98/1/7
فصل1 (درس هاى 

2 و 3) 
فصل 5 

فصل هاى 1، 3 و 6 و 
فصل7 

(درس هاى2 و 3)
كل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتاب

98/1/23
فصل1 تا فصل4 (پايان 

فصل هاى 1 و 2فصل هاى 1 و 2فصل1 تا پايان فصل4درس1) 

فصل1 (درس1)  فصل6  98/2/6
فصل6 (از ابتداى فتوسنتز 
در شرايط دشوار) تا پايان 

فصل7
فصل 1 تا پايان فصل 7فصل1 تا پايان فصل 5

فصل3 (از ابتداى موج 
صوتى) تا فصل 4 (ابتداى 

مدل اتم رادفورد 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

فصل7 (درس1)  فصل7  فصل7  98/2/20
فصل7 ( از ابتداى 

كاربردهاى زيست  فناورى) 
تا پايان فصل8

كل كتابكل كتابفصل4فصل هاى 6، 8 و 9فصل هاى 1، 6 و 7
فصل4 (از ابتداى انرژى فعال سازى 
در واكنش هاى شيميايى) تا پايان 

فصل
كل كتابكل كتابكل كتاب

98/3/3
فصل4 (از ابتداى 

فصل هاى 3 و 4فصل5 تا پايان فصل8درس2) تا پايان فصل7

98/3/24

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری 98/3/31

98/4/7

فصل هاى 3 و 4


