
ر
نگارش ششمفارسی ششمعلوم ششمریاضی ششمتاریخ  آزمون

98/04/21
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل  7
کل کتاب

درس 1 تا پایان درس  14
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  17
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  17

شماره آزمون

فارسی هفتمنگارش ششمفارسی ششمعلوم هفتمعلوم ششمریاضی هفتمریاضی ششم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری
زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

راهبردهای حل مسئلهفصل های  1و  98/04/282
شیمی:درس 6فصل 1

ستایش و درس های فصل های 1و 2درس 10درس 2
ستایش و درس 1درس های 1و 12و 2

شیمی:د رس های 7و 8فصل های 1و 2فصل های 2و 98/05/113
درس 3 تا پایان درس درس های 3و 4فصل های 1و 2 و 3درس 11درس 3

6
ستایش و درس های 

1و 2

زمین شناسی:درس  9فصل های 2و 3فصل های 3و 98/05/254
درس های 8 و 9 و 10 درس های 5 و 6 و 8 و 9فصل های 3و 4 و 5درس 12درس های 1 و 4

و 11

ستایش و 
درس های 1
و 2 و 3

زمین شناسی:درس 14فصل های 3و 4فصل های 5و 98/06/226
درس های 10 و 11  و 12 فصل های 5و 6درس 13درس 5

و  14
درس های 12 و 14  و 

15
ستایش و درس 1 
تا پایان درس 4

کل کتاب98/07/05
درس های  6 و 7 و 8 و 9 و فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 1 تا پایان فصل 7

14
شیمی: درس های 2 و 3
زمین شناسی: 1، 4 و 5

درس های 10 و 11 و 12 و 
ستایش و درس 1 تا فصل 1 تا پایان فصل 137

پایان درس 17
درس 1 تا پایان درس 

17
ستایش و درس 1
 تا پایان درس 6

پایه هفتم  |  تیزهوشان



ر
نگارش هفتم فارسی هفتمعلوم هفتمریاضی هفتمتاریخ  آزمون

98/04/21
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل  9
کل کتاب

فصل 1 تا پایان فصل 15
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس 17
کل کتاب

ستایش و درس 1 تا پایان درس  8

شماره آزمون

فارسی هشتمنگارش هفتمفارسی هفتمعلوم هشتمعلوم هفتمریاضی هشتمریاضی هفتم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری
زیست شناسیشیمی و زمین شناسیفیزیک

شیمی:فصل های 1و 2فصل 1فصل های 1و 98/04/282
ستایش و درس 1ستایش و درس های 1 و 2ستایش و درس های 1و 2و 3فصل 1فصل های 11 و  12فصل 3

شیمی:فصل 8فصل های 1و 2فصل های 3و 4 98/05/11
ستایش و درس های درس های 3و 4درس 4 تا پایان درس 7فصل های  1و 2 فصل 13فصل 4

1و 2

زمین شناسی:فصل 9فصل های 2و 3فصل های 5و 98/05/256
ستایش تا پایاندرس های  5و 6درس های8و9و10فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 14فصل های 5و 6

درس 3

زمین شناسی:فصل 10فصل های 3و 4فصل های 7و 98/06/228
درس های 3و 4و 5درس های  7و 8درس های 11 و 12 و 13فصل های4و5و6فصل 15فصل  7

کل کتاب98/07/05
فصل 1 تا پایان فصل 9

فصل 1 
تا پایان فصل 4

فصل های 1و 2 
و 8 و  9 و 10

شیمی: فصل های 3 و 4
زمین شناسی: فصل 5 تا 

پایان فصل 7

فصل11 
تا پایان فصل15

فصل1 
تا پایان فصل7

ستایش و درس 1 
تا پایان درس 17

ستایش و درس 1 
تا پایان درس  8

ستایش و درس 1 
 تا پایان درس 7

پایه هشتم  |  تیزهوشان



ر
نگارش هشتمفارسی هشتمعلوم هشتمریاضی هشتمتاریخ  آزمون

کل کتاب / ستایش و درس 1 تا پایان درس 8کل کتاب / ستایش و درس 1 تا پایان درس 17کل کتاب / فصل 1 تا پایان فصل 15کل کتاب / فصل 1 تا پایان فصل 98/04/219

شماره آزمون

فارسی نهمنگارش هشتمفارسی هشتمعلوم نهمعلوم هشتمریاضی نهمریاضی هشتم

اختیاریاجباری
اجباری

اختیاریاجباریاجباریاختیاری زیست شناسی شیمی و زمین شناسیفیزیک

شیمی:فصل 9فصل 1فصل های 1و 98/04/282
ستایش فصل 1فصل 4فصل 1 

ستایش ستایش و درس های 1و 2و درس های 1 و 2و 3
و درس 1

شیمی: فصل 10فصل های 1و 2فصل های 3و 98/05/114
ستایش و درس های درس های 3و 4درس های 4 و 5 و 6فصل های 1 و 2فصل 5فصل 2

1و 2 و 3

شیمی: فصل 14فصل های 2و 3فصل های 5و 98/05/256
فصل های 1و 2و 3فصل های 6 و 7فصل 3

درس 7 
تا پایان 
درس 10

ستایش و درس 1 درس های 5و 6
تا پایان درس 4

زمین شناسی:فصل 15فصل های 3و 4فصل های 7و 98/06/228
درس های 11 و 12 فصل های 3و 4فصل 8فصل های 11 و12 

درس های 6و 7درس های 7و 8و 13

فصل های 9و 10 و 14 و 15فصل 1 تا پایان فصل 4فصل 1 تا پایان فصل 98/07/059
شیمی: فصل های 1و 2و 3
زمین شناسی: فصل های 11 

و 12 و 13

فصل  4 تا پایان 
ستایش و درس 1 فصل 1 تا پایان فصل 5فصل 8

تا پایان درس 17
ستایش و درس 1 

تا پایان درس 8
ستایش و درس 1 

تا پایان درس 8

پایه نهم  |  تیزهوشان



زبان انگلیسی نهمعربی نهمفارسی نهمتاریخ آزمون

کل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

درس1درس های1و2ستایش تا پایان درس98/04/283

درس2 و Review1درس های3و4درس4 تا پایان درس98/05/117

درس های3و4 )تا ابتدای grammar(درس های5و6درس8 تا پایان درس98/05/2510

درس های4و5 )تا ابتدای grammar(درس های7و8درس11 تا پایان درس98/06/0813

درس های1 تا5 )تا ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس8ستایش تا پایان درس98/06/2213

کل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

پایه دهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



تاریخ آزمون
زبان انگلیسی نهمعربی زبان قرآن )1(عربی نهمفارسی نهم

اجباریاختیاریاجباریاجباری

کل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

درس1درس 1درس های1و2ستایش تا پایان درس98/04/283

درس2 و Review1درس های1و2درس های3و4درس4 تا پایان درس98/05/117

درس های3و4 )تا ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس3درس های5و6درس8 تا پایان درس98/05/2510

درس های4و5 )تا ابتدای grammar(درس های1 تا 4 )ابتدای تمارین(درس های7و8درس11 تا پایان درس98/06/0813

درس های 1 تا 5  )ابتدای grammar(درس1 تا پایان درس4درس1 تا پایان درس8ستایش تا پایان درس98/06/2213

کل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

پایه دهم انسانی  |  عمومی



تاریخ آزمون
شیمی )1( فیزیک )1(علوم نهمریاضی )1(ریاضی نهم 

انتخابی )از بین 2 درس، سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اجباریاختیاریاجباری

کل کتابکل کتاب98/04/21

فصل1 فصل1 )تا پایان اندازه گیری: خطا و دقت(فصل1 تا پایان فصل3فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(فصل های1و98/04/282
)تا پایان تکنسیم، نخستین عنصر ساخت بشر(

فصل1 فصل های1و2 )تا پایان کار انجا م شده توسط نیروی ثابت(فصل4 تا پایان فصل6فصل1فصل های3و4 )تا پایان توان صحیح(98/05/11
)تا پایان شمارش ذره ها از روی جرم آنها(

فصل1 )تا پایان کشف ساختار اتم(فصل های1و2 )تا پایان کار و انرژی پتانسیل(فصل7 تا پایان فصل9فصل  های 1 و2 )تا پایان دایره مثلثاتی(فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان فصل98/05/255

فصل1 )تا پایان ساختار اتم و رفتارآن(فصل  های1 و2فصل10 تا پایان فصل12فصل های 1تا3 )پایان ریشه n اُم(فصل های6و7 )تا پایان محاسبات عبارت های گویا(98/06/08

فصل1فصل  های1تا3 )پایان نیروهای بین مولکولی(فصل1 تا پایان فصل12فصل  1 تا پایان فصل 3فصل های1تا7 )پایان محاسبات عبارت های گویا(98/06/22

کل کتابکل کتاب98/07/05

پایه دهم ریاضی  |  اختصاصی



تاریخ  آزمون
شیمی )1(زیست شناسی )1(علوم نهمریاضی )1(ریاضی نهم

انتخابی )از بین 2 درس، سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اجباریاختیاریاجباری

کل کتابکل کتاب98/04/21

فصل1 )تا پایان تکنسیم، فصل1فصل1 تا پایان فصل3فصل1 )تا ابتدای الگو و دنباله(فصل های1و98/04/282
نخستین عنصر ساخت بشر(

فصل1 )تا پایان شمارش فصل های1و2 )تا پایان ساختار و عملکرد لوله    ء  گوارش( فصل4 تا پایان فصل6فصل1فصل های3و4 )تا پایان صحیح(98/05/11
ذره ها از روی جرم آنها(

فصل1 )تا پایان کشف ساختار اتم(فصل های1و2 )تا ابتدای تنوع گوارش در جانداران(فصل7 تا پایان فصل9فصل  های 1 و2 )تا پایان دایره مثلثاتی(فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان فصل98/05/255

فصل1 )تا پایان ساختار اتم و رفتار آن(فصل های1 تا3 )ابتدای تهویه ششی(فصل10 تا پایان فصل12فصل های 1تا3 )پایان ریشه n اُم(فصل های6و7  )تا پایان محاسبات عبارت های گویا(98/06/08

فصل1فصل  1 تا پایان فصل 3فصل1 تا پایان فصل12فصل  1 تا پایان فصل 3فصل های1تا7 )پایان محاسبات عبارت های گویا(98/06/22

کل کتابکل کتاب98/07/05

پایه دهم تجربی  |  اختصاصی



تاریخ آزمون
منطقعلوم و فنون ادبی )1(اقتصادریاضی و آمار )1(ریاضی نهم

انتخابی )از بین 3 درس، سؤاالت یک درس را به انتخاب خود پاسخ دهید.(اختیاریاجباری

کل کتاب98/04/21

درس1ستایش تا پایان درس 1بخش1)تا پایان فصل2(فصل1)تا ابتدای عبارت های گویا(فصل های1و98/04/282

درس های 1 و 2ستایش تا پایان درس 2بخش1فصل 1فصل های3و4 )تا پایان توان صحیح(98/05/11

فصل4 )از ابتدای نماد علمی( تا پایان 98/05/25
فصل5

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای حل معادله 
درس1 تا پایان درس3ستایش تا پایان درس 3بخش های 1 و 2 ) تا پایان فصل2(درجه 2 و کاربرد ها(

فصل های6و7 )تا پایان محاسبات 98/06/08
عبارت های گویا(

فصل های 1 و 2 )تا ابتدای معادله های 
درس1 تا پایان درس4ستایش تا پایان درس 4بخش های 1 و 2شامل عبارت های گویا(

فصل های1تا7 )پایان محاسبات 98/06/22
عبارت های گویا(

پایان فصل1(فصل های 1 و 2 درس1 تا پایان درس5ستایش تا پایان درس 5بخش های 1 تا 3 )

کل کتاب98/07/05

پایه دهم انسانی  |  اختصاصی



زبان انگلیسی )1(عربی زبان قرآن )1(فارسی )1(تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

درس1درس های1و2ستایش تا پایان درس98/04/284

درس2 )تا پایان pronunciation(درس های3و4 )تا ابتدای حوار)فی صالة التفتیش بالجمارك((درس5 تا پایان درس98/05/118

 درس4 )از ابتدای حوار)فی صالة التفتیش بالجمارك((درس9 تا پایان درس98/05/2511
درس2 )از ابتدای writing( تا درس3 )پایان grammar( تا پایان درس5

درس3 )از ابتدای listening and speaking( تا درس4 )پایان Reading(درس های6و7 )تا ابتدای نون الوقایة(درس12 تا پایان درس98/06/0816

درس های1تا4 )پایان Reading(درس های1تا7 )تا ابتدای نون الوقایة(ستایش تا پایان درس98/06/2216

کل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

پایه یازدهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



تاریخ 
فارسی)1(آزمون

عربی  زبان قرآن )2(عربی  زبان قرآن )1(
زبان انگلیسی )1(

اختیاریاجباری

کل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

درس1درس 1 )تا ابتدای التمارین(درس های1و2ستایش تا پایان درس98/04/284

درس2 )تا پایان pronunciation(درس 1درس های3و4درس5 تا پایان درس98/05/118

درس2 )از ابتدای writing( تا درس3 )پایان درس های 1 و 2 )تا ابتدای التمارین(درس های5و6درس9 تا پایان درس98/05/2511
)grammar

درس3 )از ابتدای listening and speaking( تا درس های 1 و 2درس 7درس12 تا پایان درس98/06/0816
)Reading درس4 )پایان

درس های1تا4 )پایان Reading(درس 1 تا پایان درس 3درس 1 تا پایان درس7ستایش تا پایان درس98/06/2216

کل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

پایه یازدهم انسانی  |  عمومی



شیمیفیزیکهندسهریاضیات

اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری تاریخ  
آزمون

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(هندسه )2(هندسه )1(حسابان)1(ریاضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

فصل های1و2 )تا پایان 98/04/28
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 کشف ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم ها( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(98/05/11
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)پایان اکسیژن، گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

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

می شوند؟(

فصل  های4و5 98/05/25
)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 خواص و رفتار گازها(

فصل 1 
)تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز(

فصل5 )از ابتدای انواع توابع(98/06/08
 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 خواص و رفتار 
گازها( تا فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

فصل1 تا پایان فصل98/06/226
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 کتاب98/07/05

پایه یازدهم ریاضی  |  اختصاصی



شیمیفیزیکزیست شناسیریاضیات

اختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباریاختیاریاجباری تاریخ  
آزمون

شیمی )2(شیمی )1(فیزیک )2(فیزیک )1(زیست شناسی )2(زیست شناسی )1( ریاضی )2(ریاضی )1(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

فصل های1و2 )تا پایان 98/04/28
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 کشف ساختار اتم(

فصل 1 
)تا ابتدای رفتار عنصرها

 و شعاع اتم ها( 

فصل2 )از ابتدای دایره مثلثاتی(98/05/11
 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)پایان اکسیژن، گازی 
واکنش پذیر در هواکره(

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

می شوند؟(

فصل  های4و5 98/05/25
فصل4فصل های 1 و 2)تا ابتدای انواع توابع(

فصل های 1 تا 3
)ابتدای ماهیچه و حرکت(

فصل 3 )تا ابتدای 
شناوری و اصل 

ارشمیدس(

فصل 1
  )تا ابتدای پتانسیل 

الکتریکی(

فصل 2 )از ابتدای واکنش های 
شیمیایی و قانون پایستگی جرم( 
تا )ابتدای خواص و رفتار گازها(

فصل 1 
)تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز(

فصل5 )از ابتدای انواع توابع(98/06/08
 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 شناوری
 و اصل ارشمیدس( 

تا فصل4 )ابتدای روش های 
انتقال گرما(

فصل 1
)تا ابتدای خازن(

فصل 2 )از ابتدای خواص و رفتار 
گازها( تا فصل3 

)پایان غلظت مولی(

فصل 1 
)تا پایان نام گذاری 

آلکان ها(

فصل 1 فصل1 تا پایان فصل98/06/226
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 کتاب98/07/05

پایه یازدهم تجربی  |  اختصاصی



فلسفه و روان شناسی منطقعلوم و فنون ادبیاقتصادریاضیات

اختیاریاجباری

اجباری

اختیاریاجباری

اجباری

انتخابی 2انتخابی 1 تاریخ  
آزمون

علوم و فنون ادبی علوم و فنون ادبی )1(ریاضی و آمار )2(ریاضی و آمار )1(
روان شناسیفلسفه)2(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

فصل98/04/281
فصل 1

)تا ابتدای ترکیب شرطی
 دو گزاره(

درس 1درس 1درس های 1 و 2ستایش و درس 1ستایش تا پایان درس 2بخش1

فصل 1فصل98/05/112
)تا پایان درس 1(

ستایشدرس 3 تا پایان درس 5بخش2
درس های 1 و 2درس های 3 و 4 تا پایان درس 2

درس های 1 و 2
)تا پایان رشد اخالقی
 در دوره ی کودکی(

ستایش درس 6 تا پایان درس 8بخش3فصل 1فصل98/05/253
تا پایان درس 3

درس های 1 و 2درس 1 تا پایان درس 3درس های 5 و 6

فصل های 1 و 2فصل98/06/084
)تا پایان تابع ثابت(

ستایش درس 9 تا پایان درس 11بخش4
درس 1 تا پایان درس 4درس های 7 و 8تا پایان درس 4

درس 1 
تا پایان درس 3

فصل های 1 و 2فصل1 تا پایان فصل98/06/224
)تا پایان درس 1(

ستایش ستایش تا پایان درس 11بخش1 تا پایان بخش4
تا پایان درس 5

درس1 تا پایان 
درس 8

درس 1درس 1 تا پایان درس 5
 تا پایان درس 4

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05
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زبان انگلیسی2دین و زندگی 2عربی زبان قرآن2 فارسی2تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

درس 1 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس3درس های1و2درس1 تا پایان درس98/04/284

درس 1درس4 تا پایان درس6درس3درس5 تا پایان درس98/05/118

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس های7 و8درس های4و5درس9 تا پایان درس98/05/2511

درس  2درس های9 و10درس6درس12 تا پایان درس98/06/0814

درس های1تا3 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس10درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس98/06/2214

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

پایه دوازدهم ریاضی و تجربی  |  عمومی



زبان انگلیسی2 دین و زندگی2عربی زبان قرآن2 فارسی 2 تاریخ  آزمون

کل کتابکل کتابکل کتاب  کل کتاب98/04/21

درس 1)تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس4درس های 1 و 2درس1 تا پایان درس98/04/284

درس 1درس5 تا پایان درس 8درس 3درس5 تا پایان درس 98/05/118

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس9 تا پایان درس 12درس 4درس9 تا پایان درس 98/05/2511

درس 2درس13 تا پایان درس15درس های5 و6درس12 تا پایان درس98/06/0814

درس های 1 تا 3 )تا ابتدای گرامر(درس1 تا پایان درس15درس1 تا پایان درس6درس1 تا پایان درس98/06/2214

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05

پایه دوازدهم انسانی  |  عمومی



 تاریخ

زوج کتاباجباریزوج کتاباجباریزوج کتاب2زوج کتاب1اجباریاجباریاجباری آزمون

آمار و هندسه2حسابان1
شیمی1شیمی3شیمی2فیزیک1فیزیک3فیزیک2هندسه1هندسه3ریاضی1حسابان2احتمال

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

فصل1 )تا ابتدای فصل98/04/281
درس3(

فصل1 )تا ابتدای 
درس3(

فصل 1 
فصل1)درس 1(

فصل 1
)تا ابتدای 

خواص مهم جمع 
ماتریس ها و ضرب 
عدد در ماتریس(

فصل1فصل1

فصل 1
)تا ابتدای تعیین 

سرعت لحظه ای به 
کمك نمودار مکان ـ 

زمان(

فصل1 )تا ابتدای نفت هدیه ای فصل 1
شگفت انگیز(

فصل 1
)تا ابتدای پیوند با 
زندگی صفحه ی 6(

فصل1
)تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل1فصل1 فصل98/05/112

فصل 1
)تا ابتدای 

توابع صعودی 
و نزولی(

فصل 2

فصل 1
)تا ابتدای 
خواص 

عمل ضرب 
ماتریس ها(

فصل2 
)تا ابتدای 
درس3(

 فصل2
)تا ابتدای نیروی 
محرکه الکتریکی 

و مدار(

فصل 1
)تا ابتدای حرکت
با سرعت ثابت(

فصل2
فصل1 )از ابتدای نفت هدیه ای 

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

فصل 1
)تا ابتدای رسانایی 

الکتریکی محلول ها و 
قدرت اسیدی(

فصل1
)از ابتدای کشف 

ساختار اتم(
تا پایان فصل

فصل2 )تا ابتدای فصل2 فصل98/05/253
درس3(

فصل 1
)تا ابتدای 

بخش پذیری و 
تقسیم(

فصل 1فصل های3و4
فصل2)درس 1(

فصل2 )از ابتدای 
نیروی محرکه 
الکتریکی و مدار(
تاپایان  فصل

فصل 1
)تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت(

فصل3
فصل2 )از ابتدای آنتالپی سوختن 

تکیه گاهی برای تأمین انرژی( تا )ابتدای 
پیوند با صنعت(

فصل 1
)تا ابتدای pH مقیاسی 

برای تعیین میزان 
اسیدی بودن(

فصل 2)تا ابتدای 
چه بر سر هواکره 

می آوریم؟(

فصل3 )تا ابتدای فصل98/06/084
درس3(

فصل 2 )از ابتدای 
درس3( تا پایان 

فصل3
فصل5فصل 1

فصل 1
)تا ابتدای 
دترمینان و 

کاربردهای آن(

فصل3فصل 3 
فصل 1

)تا ابتدای سقوط 
آزاد(

فصل2 )از ابتدای پیوند با صنعت( تا فصل4
فصل3 )تا ابتدای الکل ها و اسیدها(

فصل 1
)تا ابتدای شوینده های 
خورنده چگونه عمل 

می کنند؟(

فصل 2)از ابتدای 
چه بر سر هواکره 

فصل 3 می آوریم؟(تا 
ابتدای غلظت مولی( (

فصل1 تا پایان 98/06/22
فصل4

فصل های1تا3 )تا 
ابتدای درس3(

فصل1تا پایان 
فصل 3

فصل های 1 
و 2

)تا پایان درس 
)1

فصل1 کل کتابفصل 1کل کتاب
فصل های1تا3 )تا ابتدای الکل ها و کل کتابفصل 1تا پایان فصل3

کل کتابفصل 1اسیدها(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05
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  تاریخ

 آزمون

زوج کتاباجباریزوج کتاباجباریزوج کتاباجباریزوج کتاباجباری

شیمی 1شیمی 3شیمی 2فیزیک 1فیزیک 3فیزیک 2زیست شناسی 1زیست شناسی 3زیست  شناسی 2ریاضی 1ریاضی3ریاضی 2

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/04/21

فصل های 1و98/04/282
فصل 1 )درس 1 تا 
ابتدای توابع صعودی 

و نزولی(
فصل1 فصل های 1 و 2فصل 1

فصل های 1 و 2)تا ابتدای ژن چیست؟( 
فصل1 )تا ابتدای 
انرژی پتانسیل 

الکتریکی(

فصل1 )تا ابتدای 
تعیین سرعت 

لحظه ای به کمك 
نمودار مکان ـ 

زمان( 

فصل 1
 فصل 1 

)تا ابتدای نفت هدیه ای 
شگفت انگیز(

فصل 1
)تا ابتدای پیوند

 با زندگی
 صفحه ی 6(

فصل1
)تا ابتدای کشف 

ساختار اتم(

فصل 1فصل های 3 و98/05/114
فصل1 فصل های 3 و 4فصل2)درس 1(

فصل های 3 و 4)تا ابتدای پروتئین ها( 

فصل 1)از ابتدای انرژی 
پتانسیل الکتریکی(تا فصل 
2)ابتدای عوامل موثر بر 

مقاومت الکتریکی(

 فصل1 
)تا ابتدای حرکت
 با سرعت ثابت(

فصل 2
فصل1 )از ابتدای نفت 

هدیه ای شگفت انگیز( تا فصل2 
)تا ابتدای آنتالپی سوختن 

تکیه گاهی برای تأمین انرژی(

فصل 1
)تا ابتدای رسانایی 
الکتریکی محلول ها 
و قدرت اسیدی(

فصل1
)از ابتدای کشف 

ساختار اتم(
تا پایان فصل

فصل های4 و 98/05/255

فصل 1 )درس های 
1 و 2 تا ابتدای رسم 

نمودار f(kx) با 
)f(x) استفاده از نمودار

 فصل  های
فصل های 5 و 6 3 و4

فصل1 
)تا ابتدای نقش 

پروتئین ها( 

فصل های 5 و6
)تا پایان ویژگی های 

یاخته  ی گیاهی(
فصل2

فصل1 
)تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت(

فصل 3
فصل 2 )از ابتدای آنتالپی سوختن 
تکیه گاهی برای تأمین انرژی( تا 

)ابتدای پیوند با صنعت(

فصل 1 )تا ابتدای 
pH مقیاسی برای 

تعیین میزان 
اسیدی بودن(

فصل 2)تا ابتدای 
چه بر سر هواکره 

می آوریم؟(

فصل 1فصل98/06/086
فصل5)درس های 1 و 2(

فصل های 7 و 8 
)تا پایان

تولیدمثل جنسی(

فصل1 
)تا ابتدای آنزیم ها( 

فصل6 )از ابتدای
 سامانه بافتی(

تا فصل 7 )ابتدای 
انتقال مواد در گیاهان(

فصل3 )تا ابتدای 
پدیده القای 

الکترومغناطیسی(

فصل1 )تا ابتدای 
معادله ی سرعت 
ـ جابه جایی در 
حرکت با شتاب 

ثابت(

فصل4 
)تا پایان  تغییر 
حالت های ماده(

فصل2 )از ابتدای پیوند با 
صنعت( تا فصل3 )تا ابتدای 

الکل ها و اسیدها(

فصل 1 )تا ابتدای 
شوینده های خورنده 

چگونه عمل 
می کنند؟(

فصل 2)از ابتدای چه بر 
سر هواکره می آوریم؟(
ابتدای  فصل 3 ) تا 

غلظت مولی(

فصل های 1 تا98/06/22
کل کتابفصل1 پایان فصل 6 

فصل های1 
تا 8 )پایان 

تولیدمثل جنسی(
کل کتابفصل1

 فصل های 1 تا 3 
)تا ابتدای پدیده القای 

الکترومغناطیسی(
 فصل های 1 تا 3 کل کتابفصل1 

کل کتابفصل 1)تا ابتدای الکل ها و اسیدها(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب98/07/05
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تاریخ 
آزمون

روانشناسیفلسفه و منطقجامعه شناسیاقتصادریاضیادبیات فارسی

زوج کتاباجباریزوج کتاباجباری

اجباری

اجباریزوج کتاباجباری

اجباری   علوم و فنون 
ادبی2

  علوم و فنون 
ادبی3

علوم و فنون 
منطقفلسفه یازدهمجامعه شناسی1جامعه شناسی3جامعه شناسی2ریاضی و آمار1ریاضی و آمار3ریاضی و آمار2ادبی1

كل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتاب98/04/21

ستايش تا پايان 98/04/28
درس3

ستايش 
و درس 1

(تا ابتداى شعر)

ستايش
 تا پايان 
درس4

فصل1 
 (تا ابتداى 

درس2)

فصل 1
بخش1فصل1(درس 1)

(تا پايان توليد)
 درس1 تا پايان 

درس1 تا پايان درس 1درس3
درس3

درس1 تا
 پايان درس3

درس هاى
 1 و 2

درس هاى
1و2

درس4 تا پايان 98/05/11
درس6

ستايش
و درس 1

درس5 
تا پايان 
درس9

فصل1(از ابتداى 
درس2) تا 

فصل2
(ابتداى درس2)

فصل 1
(درس هاى 1 و 2 تا 
ابتداى اعمال روى 

پيشامدها)

فصل2 

بخش1
(از ابتداى بازار)

تا بخش2
(پايان پول)

 درس4 تا پايان 
درس4 تا پايان درس هاى 1 و 2درس6

درس هاىدرس هاى 4 و 5درس6
 3 و 4

درس هاى
3و4

درس7 تا98/05/25
پايان درس9

ستايش تا پايان
درس 2

درس10
 تا پايان

 درس12

فصل2 
 (درس2)

فصل 1 (درس هاى 
فصل 13 و 2)

بخش2
(از ابتداى بانك)

تا پايان 
بخش3

 درس7 تا پايان 
درس9

درس 1 تا درس 3 
(ابتداى جامعه شناسی 

پوزيتيويستی)

   درس7 تا پايان 
درس 5 تادرس هاى 6 و 7درس9

درس5  پايان درس 7

درس10 تا98/06/08
پايان درس11

ستايش تا
درس 3

(ابتداى تضمين)

درس13
 تا پايان
 درس16

فصل2 (از ابتداى 
درس3)تا فصل 

3
(ابتداى درس2)

فصل 1 (درس 1 
تا درس 3 ابتداى 

يكپارچگی چرخه آمار 
در حل مسائل)

فصل 4
بخش هاى4و5
( تا پايان اقتصاد

بين الملل)

   درس10 تا 
پايان درس13

درس 1 تا درس 4 
(ابتداى خالقيت زدايی)

   درس10 تا پايان 
درس هاىدرس هاى 8 و 9درس13

 8 و 9
درس هاى

6و7

ستايش تا پايان 98/06/22
درس11

ستايش تا پايان 
فصل  هاى1تا 3كل كتابدرس 3

كل كتابفصل 1(ابتداى درس 2)

 بخش هاى
1تا5

(  پايان اقتصاد
بين الملل)

  درس1 تا پايان 
درس13

درس 1 تا پايان
درس 1 تا كل كتابدرس 4

درس 1 تا كل كتابپايان درس 9
پايان درس 7

كل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتابكل كتاب98/07/05
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