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شیمیفیزیکریاضیات

شیمی2فیزیک2آمار و احتمالهندسه2حسابان1

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

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(   98/07/19
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 98/08/03
فصل1 )تا ابتدای حل دستگاه فصل1 )درس های 1 و 2( تقسیم و بخش پذیری(  

فصل2 )درس2( فصل1 فصل4 )درس های 1 و 2(  معادالت( 
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 ی 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( 98/08/17
فصل1 )از ابتدای بزرگ ترین مقسوم علیه 
مشترک و کوچک ترین مضرب مشترک 
دو عدد( تا )ابتدای معادله ی 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 ی 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 98/09/01
)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 ی هم نهشتی( تا فصل  2   98/09/15
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(  98/09/29
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  98/10/20
فصل1 تا فصل3 )ابتدای     سهمی( 

فصل های 1 و 2امواج الکترومغناطیسی(

فصل های 1، 2 و 4    فصل1 تا پایان فصل5     98/11/04
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 کتاب

شیمی )3(
زوج کتاب

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(

فصل های 3 و 4 )تا 98/11/18
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 98/12/02
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 98/12/16
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 پایان فصل3 فصل1 تا پایان فصل4 فصل1 تا پایان فصل5    99/01/06
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 99/01/22
فصل1 تا فصل3 )ابتدای     سهمی( 

فصل های 1 و 2امواج الکترومغناطیسی(

فصل3 )از ابتدای مربع های التین( تا فصل5 )درس2( 99/02/05
)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(فصل99/02/195
( 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 99/03/025
    پایان فصل3 

فصل3 )از ابتدای امواج 
الکترومغناطیسی( تا 

پایان فصل6
فصل های 3 و 4

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2

جامع 3

پایه دوازدهم  ریاضی  |  اختصاصی
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تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
دین و زندگی 

)3(
دین و زندگی 

)1(
دین و زندگی 

)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(
زبان )2(زبان )1(زبان )3(

درس1 )تا ابتدای درس 1درس1 )تا ابتدای اعلموا(درس های 1 و 2درس1ستایش تا پایان درس4ستایش و درس98/07/191
)Reading

درس 1 )تا پایان گرامر(

درس1 )تا ابتدای ال درس های 3 و 4درس های 1 و 2درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس98/08/032
درس1 )تا ابتدایدرس های 2 و 3النافیُة لِلجنس(

)See Also
درس 1

درس1 )تا ابتدای درس5 تا پایان درس7درس1 تا پایان درس3درس 8 تا پایان درس11ستایش تا پایان درس98/08/174
درس1 )تا ابتدای درس های 4 و 5التمرین  الرابع(

)writing
درس 2

درس3درس1درس های 6 و 7درس1درس های 8 و 9درس1 تا پایان درس4درس12 تا پایان درس15ستایش تا پایان درس98/09/015

درس  10 تا درس3 تا پایان درس5درس16 تا پایان درس18درس4 تا پایان درس98/09/157
پایان درس 12

درس1 )از ابتدای 
التمرین الثالث( تا 

درس2 )ابتدای اعلموا(
درس8

درس1 )از ابتدای 
Grammar( تا درس2 

)conversationپایان(
درس 4

درس1 تا پایان درس3درس4 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس5درس5 تا پایان درس98/09/298

درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای التمرین 
الخامس(

درس1
درس1 )از ابتدای 
writing( تا درس2 

)Grammar ابتدای(
درس1

درس  های 1 و 2 )تا درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس98/10/209
)See Also ابتدای

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس98/11/0418
درس 1 تا پایان درس 4درس 1 تا پایان درس 8درس 12

درس 1 تا پایان درس 6درس های 6 و 7ستایش تا پایان درس9درس های 9 و 98/11/1810
درس2 )از ابتدای 

اعلموا( تا درس3 )ابتدای 
اعلموا(

درس1 تا پایان درس3
درس2 )از ابتدای 

Grammar( تا پایان 

درس

درس های 1 و 2 )تا 
)Reading ابتدای



تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

دین و زندگی فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
)3(

دین و زندگی 
)1(

دین و زندگی 
)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(
زبان )2(زبان )1(زبان )3(

درس10 تا پایان درس10 تا پایان درس98/12/0212
درس های 4 و 5درس3درس 7 تا پایان درس 9درس های 7 و 8درس14

 See درس2 )از ابتدای
Also( تا درس3 )ابتدای 

)Reading

درس 2 )از ابتدای 
Reading( تا پایان درس

درس15 تا پایان درس10 تا پایان درس98/12/1613
درس 10 تا پایان درس7 تا پایان درس9درس18

درس 12
درس های 3 و 4 )تا 

درس های 6 و 7ابتدای اعلموا(

درس2 )از ابتدای 
See Also( تا درس3 

 vocabulary ابتدای(
)Development

درس3

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس18ستایش تا پایان درس 99/01/0618
درس1 تا پایان درس3درس 1 تا پایان درس 4درس1 تا پایان درس7درس 1 تا پایان درس 8درس1 تا پایان درس12درس 12

درس های 1 و 2 )تا درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس6ستایش تا پایان درس99/01/229
)See Also ابتدای

درس4 )تا ابتدای درس1 تا پایان درس12درس های 8 و 9ستایش تا پایان درس18درس13 تا پایان درس99/02/0516
درس1 تا پایان درس8التمرین الثالث(

درس3 )از ابتدای 
Reading( تا )ابتدای 

)See Also

درس1 تا پایان درس4

ستایش تا پایان درس14 تا پایان درس99/02/1918
درس4 )از ابتدای درس 1 تا پایان درس12درس8 تا پایان درس10درس 18

درس 1 تا پایان درس 7اعلموا( تا پایان درس

درس3 )از ابتدای 
 vocabulary

Development( تا پایان 

درس

درس1 تا پایان درس3

درس2 )از ابتدای See درس های 3 و 4درس7 تا پایان درس10درس10 تا پایان درس99/03/0218
Also( تا پایان درس3

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2
جامع 3

پایه دوازدهم  ریاضی و تجربی  |  عمومی



پایه دوازدهم  تجربی  |  اختصاصی

تاریخ 

آزمون

شیمیفیزیکزیست شناسیریاضیات

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( 98/07/19
فصل1 )تا ابتدای پروتئین ها(فصل های 4 و 5   فصل1 )درس2(  

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای 
جذب مواد و تنظیم فعالیت 

دستگاه گوارش(

فصل1 )تا ابتدای شتاب 
فصل1 )تا ابتدای پاک کننده های فصل1 )تا ابتدای خازن(فصل1متوسط و شتاب لحظه ای(

خورنده(
فصل1 )تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل1 )تا ابتدای جریان 
فلز بین محیط زیست و 

جامعه(

فصل1 )تا ابتدای سن 
زمین(

فصل1 98/08/03
)درس های 1 و 2( 

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

فصل1فصل های 4 و 5  
فصل2 )از ابتدای جذب 

مواد و تنظیم فعالیت دستگاه 
گوارش( تا پایان فصل3

فصل1 )تا ابتدای حرکت 
فصل2با شتاب ثابت(

فصل1 )از ابتدای خازن( 
تا فصل2 )ابتدای نیروی 

محرکه ی الکتریکی و مدارها(

فصل1 )تا ابتدای pH، 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

فصل1 98/08/17
)درس های 2 و 3( 

فصل3 )درس های 2 و 3(  
فصل7 )درس های 2 و 3(  فصل7 )درس2(  

فصل1 )از ابتدای پروتئین ها( 
تا فصل2 )ابتدای به سوی 

پروتئین ها(
فصل4

فصل1 )از ابتدای شتاب 
متوسط و شتاب لحظه ای( 

تا پایان فصل

فصل3 )تا ابتدای شناوری و 
اصل ارشمیدس(

فصل2 )از ابتدای نیروی 
محرکه ی 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(

فصل2 )تا ابتدای گوهرها 
زیبایی شگفت انگیز دنیای 

کانی ها(

فصل های 1 و 2 98/09/01
فصل های 1 و 2 )تا ابتدای تنظیم فصل های 1 و 2  فصل4  )تا ابتدای درس2(

بیان ژن(
فصل های 5 و 6 )تا ابتدای 

سامانه ی بافتی(
فصل های 1 و 2 )تا 

ابتدای نیروی اصطکاک(

فصل3 )از ابتدای شناوری و 
اصل ارشمیدس( تا فصل4 

)ابتدای گرما(

فصل3 )تا ابتدای پدیده ی 
القای الکترومغناطیسی(

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

فصل2 )از ابتدای گوهرها 
زیبایی شگفت انگیز دنیای 
کانی ها( تا فصل3 )ابتدای 

آب زیرزمینی(

فصل های 2 و 3  فصل4  فصل  2   98/09/15
فصل2 )از ابتدای به سوی 

پروتئین ها( تا فصل3 )ابتدای 
انواع صفات(

فصل6 )از ابتدای سامانه ی 
بافتی( تا پایان فصل7

فصل2 ) تا ابتدای تکانه و 
قانون دوم نیوتون(

فصل4 )از ابتدای گرما( تا 
پایان فصل

فصل3 ) از ابتدای پدیده ی 
القای الکترومغناطیسی( تا 

پایان فصل

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 )از ابتدای آب فصل3
زیرزمینی( تا پایان فصل

فصل های 2 و 3 )تا ابتدای 98/09/29
فصل6  درس2( 

فصل2 )از ابتدای تنظیم بیان 
ژن( تا فصل4 )ابتدای تغییر در 

جمعیت ها(
فصل2 )از ابتدای نیروی فصل های 1 و 2

فصل1 )تا ابتدای خازن(فصل1اصطکاک( تا پایان فصل
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(
فصل4

فصل1 تا فصل4 )ابتدای 98/10/20
فصل1 تا فصل3 )ابتدای فصل1 تا پایان فصل4درس2( 

فصل های 1 و 2مشخصه های موج(

فصل1 تا پایان فصل4کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابفصل1 تا پایان فصل 5  فصل 1 تا پایان فصل4 98/11/04

  تاریخ

 آزمون

شیمیفیزیکزیست  شناسیریاضیات

شیمی 2فیزیک 2زیست  شناسی 2ریاضی 2

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05
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تاریخ 

آزمون

شیمیفیزیکزیست شناسیریاضیات

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 ابتدای موج فصل های 3 و 4فصل5فصل6  فصل4  98/11/18
صوتی(

فصل1 )از ابتدای چگالی( تا 
پایان فصل2

فصل1 )از ابتدای انرژی 
پتانسیل الکتریکی( تا فصل2 

)ابتدای نیروی محرکه ی 
الکتریکی و مدارها(

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(

فصل5

فصل6 )تا ابتدای فتوسنتز در فصل2  فصل5 )درس1(  98/12/02
فصل های 5 و 6شرایط دشوار(

فصل3 )از ابتدای موج 
صوتی( تا )ابتدای شکست 

موج(

فصل3 )تا ابتدای شناوری و 
اصل ارشمیدس(

فصل2 )از ابتدای نیروی 
محرکه ی الکتریکی و مدارها( 

تا پایان فصل

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(

فصل6

فصل7فصل های 5 و 6فصل5  فصل5  98/12/16
فصل3 )از ابتدای 

مشخصه های موج( تا 
پایان فصل

فصل3 )از ابتدای شناوری 
و اصل ارشمیدس( تا پایان 

فصل4
فصل2 )از ابتدای خواص و فصل3فصل3

رفتار گازها( تا پایان فصل3
فصل2 )از ابتدای آهنگ 
فصل7واکنش( تا پایان فصل3

99/01/06
فصل1 )درس های 

2 و 3( 
فصل 5 

فصل های 1، 3 و 6 و 
فصل7 

)درس های2 و 3(
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب

فصل1 تا فصل4 )ابتدای 99/01/22
فصل1 تا فصل3 )ابتدای فصل1 تا پایان فصل4درس2( 

فصل های 1 و 2مشخصه های موج(

فصل1 )درس1(  فصل6  99/02/05
فصل6 )از ابتدای فتوسنتز 
در شرایط دشوار( تا پایان 

فصل7
فصل 1 تا پایان فصل 7فصل1 تا پایان فصل 5

فصل3 )از ابتدای شکست 
موج( تا فصل4 )ابتدای 

لیزر(
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

فصل7 )درس1(  فصل7  فصل7  99/02/19
فصل7 ) از ابتدای 

کاربردهای زیست  فناوری( 
تا پایان فصل8

کل کتابکل کتابفصل4فصل های 6، 8 و 9فصل های 1، 6 و 7
فصل4 )از ابتدای انرژی فعال سازی 
در واکنش های شیمیایی( تا پایان 

فصل
کل کتابکل کتابکل کتاب

فصل4 )از ابتدای 99/03/02
فصل5 تا پایان فصل8درس2( تا پایان فصل7

فصل3 )از ابتدای 
مشخصه های موج( تا 

پایان فصل4

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2

جامع 3

فصل های 3 و 4
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زبان انگلیسی2 دین و زندگی2عربی زبان قرآن2نگارش2 فارسی 2 تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
دین و زندگی 

)3(
دین و زندگی 

)1(
دین و زندگی 

)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(
زبان )2(زبان )1(زبان )3(

درس1 )تا ابتدای درس های 1 و 2درس1ستایش تا پایان درس4ستایش و درس98/07/191
درس1 )تا ابتدای درس1اعلموا(

)Reading
درس 1 )تا پایان گرامر(

درس1 )تا ابتدای اختبر درس های 3 و 4درس های 1 و 2درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس98/08/032
درس1 )تا ابتدایدرس 2 تا پایان درس4نفسک )1((

)See Also
درس 1

درس1 )تا ابتدای درس5 تا پایان درس7درس1 تا پایان درس3درس 8 تا پایان درس11ستایش تا پایان درس98/08/174
درس1 )تا ابتدای درس های 5 و 6التمرین الثالث(

)writing
درس 2

درس  8 تا پایان درس1 تا پایان درس4درس12 تا پایان درس15ستایش تا پایان درس98/09/015
درس 10

درس1 )تا ابتدای 
درس3درس1درس 7التمرین السادس(

درس  11 تا درس3 تا پایان درس5درس16 تا پایان درس18درس4 تا پایان درس98/09/157
پایان درس 14

درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای المعجم(
درس 8

درس1 )از ابتدای 
Grammar( تا درس2 

)conversationپایان(
درس 4

درس1 تا پایان درس5درس5 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس5درس5 تا پایان درس98/09/298
درس1 )از ابتدای 
التمارین( تا درس2 

)ابتدای التمارین(
درس1

درس1 )از ابتدای 
writing( تا درس2 
)Grammar ابتدای(

درس1

درس  های 1 و 2 )تا درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس98/10/209
)See Also ابتدای

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس98/11/0418
درس 14

درس 1 تا پایان
درس 1 تا پایان درس 4 درس 8

درس 7 تا ستایش تا پایان درس9درس های 9 و 98/11/1810
درس3 )تا ابتدای درس 1 تا پایان درس 9پایان درس 9

اعلموا(
درس 1 تا پایان درس 

3

درس2 )از ابتدای 
Grammar( تا پایان 

درس

درس های 1 و 2 )تا 
)Reading ابتدای
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تاریخ 
آزمون

زبان انگلیسیزبان عربیدین و زندگیفارسی

دین و زندگی فارسی )2(فارسی )1(فارسی )3(
)3(

دین و زندگی 
)1(

دین و زندگی 
)2(

عربی 
زبان قرآن 

)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(
زبان )2(زبان )1(زبان )3(

درس10 تا پایان درس10 تا پایان درس98/12/0212
درس 10 تا پایاندرس های 9 و 10درس14

درس 14
درس های 4 و 5درس3

 See درس2 )از ابتدای
Also( تا درس3 )ابتدای 

)Reading

درس 2 )از ابتدای 
Reading( تا پایان درس

درس15 تا پایان درس10 تا پایان درس98/12/1613
درس 15 تا پایان درس9 تا پایان درس11درس18

درس 18
درس های 3 و 4 
درس های 6 و 7)تا ابتدای التمارین(

درس2 )از ابتدای 
See Also( تا درس3 

 vocabulary ابتدای(
)Development

درس3

درس 1 تا پایان ستایش تا پایان درس18ستایش تا پایان درس 99/01/0618
درس 1 تا پایاندرس1 تا پایان درس18درس 14

 درس 8
درس 1 تا پایان

درس1 تا پایان درس3درس 1 تا پایان درس 4 درس 7

درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس99/01/229
درس های 1 و 2 )تا 
)See Also ابتدای

درس1 تا پایان درس14درس های 11 و 12ستایش تا پایان درس18درس13 تا پایان درس99/02/0516
درس 4 )از ابتدای 

اعلموا( تا درس 5 )ابتدای 
التمارین(

درس 1 تا پایان
 درس 8

درس3 )از ابتدای 
Reading( تا )ابتدای 

)See Also

درس1 تا پایان درس4

ستایش تا پایان درس14 تا پایان درس99/02/1918
درس5درس 1 تا پایان درس18درس9 تا پایان درس13درس 18

درس 1 تا پایان
 درس 7

درس3 )از ابتدای 
 vocabulary

Development( تا پایان 

درس

درس1 تا پایان درس3

درس3 تا پایان درس5درس8 تا پایان درس13درس10 تا پایان درس99/03/0218
 See درس2 )از ابتدای
Also( تا پایان درس3

جامع 1

مطابق با سرفصل های کنکور سراسری جامع 2
جامع 3
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تاریخ 
آزمون

ریاضی  علوم و فنون ادبی
اقتصاد

 فلسفه و منطقجامعه شناسی
روانشناسی

فلسفه یازدهمجامعه شناسی2ریاضی و آمار2  علوم و فنون ادبی2

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

تاریخ 
آزمون

فلسفه و منطقجغرافیاتاریخجامعه شناسیریاضیاتزبان عربی )اختصاصی(علوم و فنون ادبی

روان شناسیاقتصاد
علوم و 
فنون 
ادبی 
)3(

زوج کتاب
عربی 

زبان قرآن 
)3(

عربی 
زبان قرآن 

)1(

عربی 
زبان قرآن 

)2(

ریاضی و آمار 
)3(

زوج کتاب

جامعه شناسی 
)3(

جامعه شناسی 
)1(

جامعه شناسی 
)2(

تاریخ 
)3(

زوج کتاب

جغرافیا )3(

زوج کتاب

فلسفه 
)2(

منطق
فلسفه 
یازدهم علوم و 

فنون 
ادبی )1(

علوم و 
فنون 

ادبی )2(

ریاضی و 
آمار )1(

ریاضی و 
آمار )2(

تاریخ 
)1(

تاریخ 
)2(

جغرافیای 
ایران

جغرافیا 
)2(

ستایش و 98/07/19
درس1

ستایش تا 
پایان درس 

4

ستایش تا 
پایان درس 

2
درس1 )تا 

درس1ابتدای اعلموا(
فصل1 )تا ابتدای 

تبدیل rشی از nشی 
یا جایگشت ها rشی 

از nشی(
فصل 1

فصل1 
)تا ابتدای 
درس2(

درس1درس1درس های 1 و 2درس1
درس1 
تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس3

درس1 )تا 
ابتدای افزایش 

شهرهای 
میلیونی(

درس های 
1 و 2

درس های 
درس1درس1درس11 و 2

بخش1 
)فصل های 

1 و 2(

درس1 )تا ابتدای 
روش های جمع آوری 

اطالعات در 
روان شناسی(

98/08/03
ستایش 
تا پایان 
درس2

درس5 تا 
پایان درس7

درس های 
3 و 4

درس1 )تا 
ابتدای اختبر 
نفسک )1((

درس 2 
تا پایان 
درس4

فصل1 )تا ابتدای 
فصل2پیشامد(

فصل1 
)از ابتدای 
درس2( 
تا فصل2 

)ابتدای انواع 
توابع(

درس های 1 
و 2 )تا ابتدای 
شاخه های علوم 

اجتماعی(
درس های درس2درس های3 و 4

1 و 2
درس4 
تا پایان 
درس6

درس4 
تا پایان 
درس6

درس های درس1
3 و 4

درس های 
3 و 4

درس های 
بخش1 درس2درس12 و 2

)فصل3(

درس1 )از ابتدای 
روش های جمع آوری 

اطالعات در روان شناسی( 
تا درس2 )ابتدای 

ویژگی های رشد در 
دوره ی قبل از تولد(

درس های 98/08/17
2 و 3

درس8 
تا پایان 
درس11

درس های 
5 و 6

درس1 
)تا ابتدای 
التمرین 
الثالث(

درس های 
5 و 6

فصل1 )از ابتدای 
تبدیل rشی از nشی 
یا جایگشت ها rشی 
از nشی( تا )ابتدای 
فعالیت صفحه 22(

فصل3

فصل2 )از 
ابتدای انواع 

توابع( تا 
)ابتدای تابع 
قدر مطلق(

درس های 3 و 4درس5درس2

درس های 
2 و 3 )تا 
ابتدای 
روابط 
خارجی(

درس7 
تا پایان 
درس9

درس7 
تا پایان 
درس9

درس1 )از 
ابتدای افزایش 

شهرهای 
میلیونی( تا 

درس2 )ابتدای 
کاربری زمین(

درس های 
5 و 6

درس های 
5 و 6

درس های 
بخش1 درس3درس23 و 3

)فصل4(

درس2 )از ابتدای 
ویژگی های رشد در 

دوره ی قبل از تولد( تا 
پایان درس

98/09/01
ستایش 
تا پایان 
درس4

درس12 
تا پایان 
درس14

درس7 تا 
پایان درس9

درس1 
)تا ابتدای 
التمرین 
السادس(

فصل1 درس7
فصل4)درس های 1 و 2(

فصل2 )از 
ابتدای تابع 
قدرمطلق( تا 

پایان فصل

درس1 تا درس3 
)ابتدای نظام 

اجتماعی(
درس های 5 و 6درس6

درس1 
تا پایان 
درس3

درس10 
تا پایان 
درس12

درس10 
تا پایان 
درس12

درس های 1 
و 2

درس های 
7 و 8

درس7 
تا پایان 
درس9

درس1 
تا پایان 
درس3

درس4درس4
بخش2 

)فصل های 
1 و 2(

درس3

درس های 98/09/15
4 و 5

درس 15 تا 
پایان درس 
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درس10 
تا پایان 
درس12

درس1 
)از ابتدای 
التمارین( 
تا درس2 
)ابتدای 
المعجم(

درس8

فصل1 
)از ابتدای فعالیت 

صفحه 22( تا 
)ابتدای کار در 

کالس صفحه 37(

درس های درس های 7 و 8درس7درس3فصل3فصل5
3 و 4

درس13 
تا پایان 
درس16

درس13 
تا پایان 
درس16

درس2 )از 
ابتدای کاربری 

زمین( تا 
پایان فنون و 
مهارت های 
جغرافیایی )1(
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درس های 
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درس های 
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درس4
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پایان درس4

ستایش تا 
پایان درس3

درس1 
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التمارین( تا 

درس2 )ابتدای 
التمارین(

فصل1فصل1 )درس3(درس1
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)تا ابتدای 
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درس1 
تا پایان 
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جغرافیایی )1( تا 
درس3 )ابتدای 

حمل و نقل 
ریلی در ایران(
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1 و 2

درس های 
1 و 2

درس های 
درس های 6 درس46 و 5
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بخش3 
)فصل2( 
و بخش4 
)فصل1(

درس5
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ستایش 
تا پایان 
درس6

درس های 
1 و 2

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای تعریف 

دنباله(
درس1 تا پایان 

درس5
درس1 
تا پایان 
درس6

درس1 تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس6
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درس1 تا پایان کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/11/04
درس7

درس1 تا پایان 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابدرس8

درس1 
تا پایان 
درس5

درس1 تا پایان 
درس5

بخش1 تا 
بخش3 
)ابتدای 
فصل2(

درس1 تا پایان درس4

درس 4 تا درس98/11/187
پایان درس8

درس 3 تا 
پایان درس 

5

درس3 
)تا ابتدای 

اعلموا(

درس 1 تا 
پایان 
درس 3

فصل 2 
)درس 1 )از ابتدای 
تعریف دنباله( تا 

پایان درس(

فصل های 
درس 8 تا پایان درس6فصل 1 1 و 2

درس 10
درس 9 تا پایان 

درس7درس 11
درس4 
تا پایان 
درس8

درس4 
تا پایان 
درس8

درس4
درس2 
تا پایان 
درس5

درس2 
تا پایان 
درس5

درس های درس7
درس های 7 و 68 و 7

بخش 3 )از 
ابتدای فصل 
2( تا پایان 

بخش 4
درس های 5 و 6

درس98/12/028
درس 9 تا 
پایان درس 
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درس 6 تا 
پایان درس 

8
درس های درس3

4 و 5

فصل 2 )از ابتدای 
درس 2( تا فصل 
3 )درس 1 )تا 

پایان کار در کالس 
صفحه 77((

درس هایدرس7فصل 2فصل 3
 11 و 12

در س های
درس128 و 13

درس9 
تا پایان 
درس12

درس9 
تا پایان 
درس12

فنون و 
مهارت های 
جغرافیایی )2(

درس6 
تا پایان 
درس8

درس6 
تا پایان 
درس8

بخش 5 درس9درس8درس8
درس 7)فصل 1(

98/12/16
درس7 
تا پایان 
درس9

درس 13 تا 
پایان 

درس 17

درس 9 تا 
پایان 

درس 12

درس های 3 
و 4 )تا ابتدای 

التمارین(
درس های 

6 و 7

فصل های 2 )از 
ابتدای تعریف 
دنباله( تا فصل 3
)ابتدای درس2(

فصل های 
درس6 تا پایان فصل 43 و 5

درس8
درس های
 13 و 14

درس های
14 و 15

درس7 
تا پایان 
درس9

درس13 
تا پایان 
درس16

درس13 
تا پایان 
درس16

درس های 4 
و 5 )تا ابتدای 

سیل(
درس های
 9 و 10

درس9 
تا پایان 
درس11

درس7 
تا پایان 
درس9

درس های
درس910 و 10

بخش 5 
)فصل های 

1 و 2(
درس 8

درس 8 تا پایان کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب99/01/06
درس 14

درس 9 تا پایان 
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابدرس 15

درس6 
تا پایان 
درس10

درس6 تا پایان 
درس10

بخش 3 )از 
ابتدای فصل 
2( تا پایان 

بخش 5

درس 5 تا پایان 
درس 8

99/01/22
ستایش 
تا پایان 
درس6

درس های 
1 و 2

فصل های 1 و 2 
)تا ابتدای تعریف 

دنباله(
درس1 تا پایان 

درس5
درس1 
تا پایان 
درس6

درس1 تا پایان 
درس3

درس1 
تا پایان 
درس6

99/02/05
درس9 
تا پایان 
درس11

کل کتابکل کتاب

درس 4 
)از ابتدای 
اعلموا( تا 
درس5 
)ابتدای 
التمارین(

درس های 9 کل کتابدرس های 8 و 9کل کتابکل کتابفصل 3 )درس 2(کل کتاب
کل کتابکل کتابو 10

درس های 5 
و 6 )تا ابتدای 
مدیریت سیل(

کل کتابکل کتابدرس10کل کتابکل کتاب

درس های 99/02/19
فصل 3 کل کتابدرس5کل کتابکل کتاب11 و 12

کل کتابدرس های 9 و 10کل کتابکل کتاب)درس های 2 و 3(
درس10 
تا پایان 
درس12

کل کتابکل کتاب
درس6 )تا 

پایان فنون و 
مهارت های 

جغرافیایی )3((
درس های کل کتابکل کتاب

کل کتابکل کتاب10 و 11

99/03/02
درس7 
تا پایان 
درس12

درس3 تا 
پایان درس5

فصل2 )از ابتدای 
تعریف دنباله( تا 

پایان فصل3
درس6 تا پایان 

درس10
درس7 
تا پایان 
درس12

درس4 تا پایان 
درس6 )+ فنون 
و مهارت های 
جغرافیایی )3((

درس7 
تا پایان 
درس11
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