


 تاریخ و مواد آزمون 3فارسی  1فارسی  3عربی  1عربی  3دینی  1دینی  3گلیسی زبان ان 1زبان انگلیسی تت

Saving Nature 
 1درس 

 28تا صفحه  15صفحه 

Sense of Appreciation 
 1درس 

 23تا صفحه  15صفحه 

 

 هدف زندگی/پرپرواز

 2تا پایان درس  1درس 

 35تا صفحه  11صفحه 

 هستی بخش

 1درس

 14تا صفحه  2صفحه

 ذاکَ هُو اللُ 

 المَواعظُ العَدَدیَّةُ 

 2تا پایان درس1درس

 22تا صفحه 1صفحه 

 الّدین و التدیُّن

 1درس

 4تا صفحه 1صفحه

ستایش/ادبیات تعلیمی/ادبیات 

 پایداری

)پاسداری از حقیقت، درس 

 آزاد(

 4تا پایان درس 1درس

       38تا صفحه  10صفحه 

 ستایش/ادبیات تعلیمی

 )شکرنعمت(

 1درس

   18تا صفحه 10صفحه

 مهر 22و21

Saving Nature 
 1درس 

 41تا صفحه  29صفحه 

Sense of Appreciation 
 1درس 

 30تا صفحه  15صفحه 

 پنجره ای به روشنایی

 آینده روشن

 4تا پایان درس  3درس 

 60تا صفحه  36صفحه 

 هستی بخش

 یگانه بی همتا

 2تا پایان درس  1درس 

 26صفحه  تا 2صفحه 

 مُطرُ السّمَک  

 التَّعایُشُ السِّمیُّ

 4تا پایان درس  3درس 

 46تا صفحه  23صفحه 

 الدّینُ و التدیُّن

 1درس 

 9تا صفحه  1صفحه 

 ادبیات پایداری )بیدادظالمان(

 ادبیات غنایی

 7تا پایان درس  5درس 

 55تا صفحه  39صفحه 

 ستایش/ادبیات تعلیمی

 2تا درس  1درس 

 23صفحه تا  10صفحه 

 آبان 6و5

Wonder of Creation 
 2درس 

 69تا صفحه  42صفحه 

Sense of Appreciation 
 1درس 

 33تا صفحه  20صفحه 

منزلگاه بعد/واقعه بزرگ/فرجام 

 کار

 7تا پایان درس  5درس 

 94تا صفحه  61صفحه 

توحید وسبک زندگی/فقط 

 برای تو
 4تاپایان درس3درس

 48تاپایان صفحه27صفحه

 «َخلُق للاه هذا »
 ذوالقَرنَینه 

 6تا پایان درس  5درس 

 72تا صفحه  47صفحه 

 الدّینُ و التدیُّن

 1درس 

 16تا صفحه  1صفحه 

ادبیات سفر و زندگی/ادبیات 

 انقالب اسالمی

 11تا پایان درس  8درس 

 91تا صفحه  56صفحه 

 ادبیات پایداری

 5تا پایان درس  3درس 

 43تا صفحه  24صفحه 

 آبان 20و19

Saving Nature 
Wonder of Creation 

The Value of 
Knowledge 

 3تا پایان درس  1درس 

 95تا صفحه  15صفحه 

Sense of Appreciation 
 1درس 

 41تا صفحه  34صفحه 

هدف زندگی/پرپرواز/پنجره ای 

به روشنایی/آینده 

روشن/منزلگاه بعد/واقعه 

بزرگ/فرجام کار/آهنگ 

 سفر/دوستی باخدا

 9پایان درس تا  1درس 

 118تا صفحه  11صفحه 

 قدرت پرواز
 5درس

 60تاصفحه49صفحه

ذاکَ هُو اللُ،المَواعظُ 

العَدَدیَّةُ،مَطرُ السّمَک ،التَّایُشُ 

هذا خَلقُ »السِّلمیُّ،

،ذوالقَرنَین ،یامنَ فی الب حار  «الل 

 عَجائبُهُ

7تا پایان درس  1درس   

88تا صفحه  1صفحه   

 المُکَرَّمَةُ و المَدینَةُ المُنَوَّرَةُ مَکَّةُ 

 2درس 

 21تا صفحه  17صفحه 

ستایش/ادبیات تعلیمی/ادبیات 

پایداری/ادبیات غنایی/ادبیات 

سفر و زندگی/ادبیات انقالب 

اسالمی/ادبیات حماسی/ادبیات 

داستانی)طوطی و بقال،درس 

 آزاد(

 15تا پایان درس  1درس 

 119تا صفحه  10صفحه 

 غنایی)نی نامه(ادبیات 

 6درس 

 51تا پایان صفحه  44صفحه 

 آذر 4و3

Traveling the World 
 4درس

 119تا صفحه96صفحه

Sense of Appreciation 
 1درس

 41تا صفحه15صفحه

یاری از نماز و روزه/فضیلت 

 آراستگی/زیبایی پوشیدگی

 12تا پایان درس10درس

 152تا صفحه119صفحه

هستی بخش/یگانه بی 

و سبک همتا/توحید 

زندگی/فقط برای تو/ قدرت 

 پرواز

 5تا پایان درس 1درس 

 60تاصفحه3صفحه 

ص ناعَةُ التَّلمیع  فی االٌدَب  

 الفار سیَّ

 8درس

  102تا صفحه 89صفحه

 

 التدیُّن و الدّینُ

 المُنَوَّرَةُ  المَدینَةُ و المُکَرَّمَةُ مَکَّةُ

 2و1درس 

 24تا صفحه 1صفحه 

 ادبیات داستانی)خسرو(

 ادبیات جهان

 18تا پایان درس 16درس

 149تا صفحه  120صفحه 

ستایش/ادبیت تعلیمی/ادبیات 

 پایداری/ادبیات غنایی

 7تا پایان درس  1درس 

 57تاصفحه 10صفحه 

 آذر  18و17

 2زبان انگلیسی
Understanding People 

 1درس

 36تا صفحه15صفحه

Look it up! 
 2درس

 59تا صفحه43صفحه

 2دین و زندگی

هدایت الهی/تداوم 

 هدایت/معجزة جاویدان

 3تا پایان درس1درس

 44تاصفحه9صفحه

 سنّت های خداوند در زندگی

 6درس

 74تا صفحه61صفحه

 2عربی
 م ن آیات  االٌخالق  

 1درس

 16تا صفحه1صفحه

 المُنَوَّرَةُ  المَدینَةُ و المُکَرَّمَةُ مَکَّةُ

 2درس

 32تا صفحه17صفحه

 2فارسی
تعلیمی/ادبیات ستایش/ادبیات 

 پایداری

 5تاپایان درس1درس

 49تا صفحه10صفحه

 ادبیات سفر و زندگی

 )از پاریز تا پاریس(

 8درس

 69تا صفحه58صفحه

 دی  2و1



 

 تاریخ و مواد آزمون 3فارسی  1فارسی  3عربی  1عربی  3دینی  1دینی  3زبان انگلیسی  1زبان انگلیسی 

---------- 

 کل مباحث

 نیم سال اول
 2و1درس

 59تا صفحه15صفحه

---------- 

 کل مباحث

 نیم سال اول
 6تا پایان درس1درس

 74تا صفحه3صفحه

---------- 

 کل مباحث

 نیم سال اول
 2تا پایان درس1درس

 32تا صفحه1صفحه

---------- 

 کل مباحث 

 نیم سال اول
 9تاپایان درس1درس

 81تا صفحه10صفحه

 

 دی 23و22

مباحث کل کتاب 

 1انگلیسیزبان 
 4تا پایان درس1درس

 119تا صفحه15صفحه

 
 
 

---------- 

مباحث کل کتاب 

 1دین وزندگی
 12تا پایان درس1درس

 152تا صفحه11صفحه

---------- 

مباحث کل کتاب 

 1عربی
 102تا صفحه1صفحه

 موالمُعج

---------- 

مباحث کل 

 1کتاب فارسی
 18تا پایان درس1درس

 162تا صفحه10صفحه

 بهمن 7و6 ----------

 2زبان انگلیسی

 

 

 3زبان انگلیسی

 

 
 

 تاریخ و مواد آزمون 3فارسی 2فارسی 3عربی 2عربی 3دینی 2دینی

Understanding 
People 

A Healthy Lifestyle 
 2و1درس

 57تا صفحه  15صفحه 

 

 

 
 

Look it up! 
 2درس

 69تا صفحه60صفحه

هدایت الهی/تداوم 

هدایت/معجزة 

جاویدان/مسئولیت های 

پیامبر/امامت،تداوم 

 رسالت/پیشوایان اسوه
 6تا پایان درس1درس

 84تا صفحه9صفحه

 بازگشت
 7درس

 90تا صفحه76صفحه

خالق،فی م ن آیات  األ

مُعلِّم،عَجائُب مَحضَرال

 األشجار 
 3تا پایان درس1درس

 42تا صفحه1صفحه

 الکُتُبُ طَعامُ الف کر  
 3درس

 37تا صفحه33صفحه

ستایش/ادبیات 

تعلیمی/ادبیات 

پایداری/ادبیات 

غنایی/ادبیات سفر و 

 زندگی
 9تا پایان درس1درس

 85تا صفحه10صفحه

 ادبیات انقالب اسالمی
 )فصل شکوفایی(

 10درس

 87تا82صفحه

 بهمن 20و19

A Healthy Lifestyle 

 2درس

 79تاصفحه58صفحه

 

Renewable 
Energy 
 3درس

 79تا صفحه71صفحه

وضعیت فرهنگی،اجتماعی 

پس  وسیاسی مسلمانان

ازرحلت رسول خدا)ص(/احیای 

 ارزش های راستین/عصرغیبت

 9تا پایان درس7درس

 120تا صفحه85صفحه

بازگشت،زندگی در 

دنیای امروز وعمل به 

 احکام الهی
 8درس

 104تاصفحه91صفحه

 الکَالم ،الک ذُب آدابُ

  لکل شرمفتاحٌ
 5تا پایان درس4درس

 63تا صفحه43صفحه

 الف کر   طَعامُ الکُتُبُ

 3درس

 41تا صفحه33صفحه

 ادبیات انقالب اسالمی

 ادبیات حماسی
 14تا پایان درس 10درس

 117تا صفحه86صفحه

 

 ادبیات انقالب اسالمی

 )آن شب عزیز(

 11درس

 97تاصفحه88صفحه 

 اسفند 5و4



 

 

       

Art and Culture 
 3درس

تا پایان 80صفحه

 107صفحه

 

 

Look it up! 
Renewable 

Energy 
 3و2درس

 82تا صفحه60صفحه

مرجعیت و والیت 

فقیه/عزت 

 نفس/پیوندمقدس
 12تا پایان درس10درس

 158تا صفحه121صفحه

 در بازگشت،زندگی

 وعمل امروز دنیای

پایه الهی/ احکام به

 های استوار
 9تا پایان درس7درس

 122تا صفحه76صفحه

 

ماری  هآنّ

 ثیرُاللّغة شیم ل،تَأ

اللّغة  الفارسیَّة  عَلَی 

 العرَبیَّة  
 7تا پایان درس6درس

 91تا صفحه65صفحه

 الف کر   طَعامُ الکُتُبُ
 3درس

 48تا صفحه33صفحه

ادبیات داستانی/ادبیات 

 جهان/نیایش
 18تا پایان درس15درس

 157تا صفحه118صفحه

اسالمی انقالب ادبیات  

 حماسی ادبیات

 )گذرسیاوش از آتش(
 12تاپایان درس10درس

 108تاصفحه82صفحه

 اسفند 19و18

کل مباحث کتاب 

 1زبان انگلیسی
 4تا پایان درس1درس

 119تاصفحه15صفحه

کل مباحث کتاب 

 2زبان انگلیسی
 3تا پایان درس1درس

 107تا صفحه15صفحه

 

 

 

---------- 

 1کل مباحث دینی
 12تا پایان درس1درس

 152تا صفحه11صفحه

 2کل مباحث دینی
 12تا پایان درس1درس

 158تا صفحه9صفحه

---------- 

کل مباحث کتاب 

 1عربی
 والمُعجم102تا صفحه1صفحه

مباحث کتاب  کل

 2عربی
 والمُعجم91تا صفحه1صفحه

---------- 

 1کل مباحث فارسی
 162تا صفحه10صفحه

 2کل مباحث فارسی
 168تا صفحه10صفحه

 فروردین 6و5 ----------

 

  



 

 تاریخ و مواد آزمون 3فارسی  2فارسی  3عربی  2عربی  3دینی  2دینی  3زبان انگلیسی  2زبان انگلیسی 

---------- 

 اول سال نیم مباحث کل
 2و1درس

 59تا صفحه15صفحه

---------- 

 کل مباحث نیم سال اول
 6تا پایان درس1درس

 77تا صفحه2صفحه

---------- 

 اول سال نیم مباحث کل
 2تا پایان درس1درس

 32تا صفحه1صفحه

---------- 
 اولکل مباحث نیم سال 

 9تا پایان درس1درس

 81تا صفحه10صفحه
 فروردین 18و17

کل مباحث کتاب 

 1زبان انگلیسی
 4تا پایان درس1درس

 119تا صفحه15صفحه

Renewable Energy 
 3درس

 99تا صفحه83صفحه

 1کل مباحث دینی
 12تا پایان درس1درس

 152تا صفحه11صفحه

زندگی در دنیای امروز 

و عمل به احکام 

 استوارالهی/پایه های 
 9تا پایان درس8درس

 122تا صفحه91صفحه

کل مباحث کتاب 

 1عربی
و  102تا صفحه1صفحه

 مالمُعجَ

 زدَقُ الفَرَ

 4درس

 57تا صفحه49صفحه

 1کل مباحث فارسی
 162تا صفحه10صفحه

 ادبیات حماسی

 (خوان هشتم)

 ادبیات داستانی

 )سی مرغ وسیمرغ(
 14تاپایان درس13درس

 128تاصفحه109صفحه

 فروردین 31و30

کل مباحث زبان 

 2انگلیسی
 3تا پایان درس1درس

 107تا صفحه15صفحه

Renewable Energy 
3درس  

 99صفحه تا83صفحه

 2کل مباحث دینی
 12تا پایان درس1درس

 158تا صفحه9صفحه

زندگی در دنیای امروز 

وعمل به احکام 

الهی/پایه های 

استوار/تمدن جدید و 

 مسئولیت ما
 10تا پایان درس8درس

 136صفحه91صفحه

مباحث کل کتاب 

 2عربی

و 91تا صفحه1صفحه

 المُعجَم

 

 الفَرَزدَقُ 
 4درس

 64تا صفحه49صفحه

 

 2کل مباحث فارسی
 168تا صفحه10صفحه

)درس ادبیات داستانی

ادبیات /آزاد،کباب غاز(

 )خندة تو(جهان

 17تا پایان درس15درس

 154تا صفحه129صفحه

 

 اردیبهشت  15و14

---------- 

مباحث نیم کل 

 سال دوم
 3تا پایان درس2درس

 99تا صفحه60صفحه

---------- 

 نیم مباحث کل

 دوم سال

 10تا پایان درس7درس

 136تا صفحه76صفحه

---------- 

 نیم مباحث کل

 دوم سال

 4تا پایان درس3درس

 64تا صفحه33صفحه

---------- 

کل مباحث نیم 

 سال دوم

 18تا پایان درس10درسی

 163تا صفحه82صفحه

 

 اردیبهشت 29و28

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 مطابق های آزمون

 سراسری کنکور با

 خرداد 19و18

 خرداد 26و25

 تیر 2و1



 تاب فیزیک پایهزوج ک زوج کتاب شیمی پایه زمین شناسی
 زیست پایه ریاضی پایه

ریاضی دوازدهم و مباحث 

 مربوط پایه
 یست دوازدهمز شیمی دوازدهم فیزیک دوازدهم

تاریخ و 

مواد 

 1فیزیک 2فیزیک 1شیمی 2شیمی آزمون

آفزینش کیهان 

 وتکوین زمین

)ازابتدای فصل 

تاابتدای سن 

 زمین(

 15تا8صفحه های 

قدرهدایای زمینی 

 را بدانیم

:صفحه 2شیمی

 28تا1های

کیهان زادگان 

 الفبای هستی

 :1شیمی

 23تا1صفحه های

 الکتریسیته ساکن

 :2فیزیک

 27تا1صفحه های

فیزیک واندازه 

 گیری

 :1فیزیک

 22تا1صفحه های

 مجموعه،الگو ودنباله

 :1ریاضی

 27تا2صفحه های

دنیای زنده+گوارش 

 مواد و جذب

 :1زیست شناسی

 32تا1صفحه های

 تابع

:صفحه 3ریاضی

:صفحه 1+ریاضی10تا1های

 117تا94های

 56تا47:صفحه های2ریاضی

 حرکت برخط راست

 10تا1صفحه های

مولکول ها درخدمت 

 تندرستی

 16تا 1صفحه های 

مولکول های 

 اطالعاتی

 14تا1صفحه های

 

 22و21

 مهر

آفرینش کیهان 

 وتکوین زمین

)ازسن زمین 

 تاانتهای فصل(

 صفحه های

 22تا15

قدرهدایای زمینی 

را بدانیم+درپی 

 غذای سالم

 :2شیمی

 صفحه های

 58تا28

کیهان زادگان 

الفبای 

هستی+ردپای 

 گازها در زندگی

 :1شیمی

 صفحه های

 52تا 24

الکتریسیته 

ساکن+جریان الکتریکی 

ومدارهای جریان 

 مستقیم

 :2فیزیک

 49تا28صفحه های 

ویژگی های 

 فیزیکی مواد

 :1فیزیک

صفحه های     

 52تا23

 معادله،نامعادله،تعیین عالمت

 :1ریاضی

 93تا83صفحه های

 :2ریاضی

 24تا19صفحه های

تبادالت 

گازی+گردش مواد 

 در بدن

 :1زیست شناسی

صفحه 

 60تا33های

 تابع

 :3ریاضی

 23تا1صفحه های

 :1ریاضی

 117تا94صفحه های

 :2ریاضی

صفحه 

 70تا65و56تا47های

 حرکت برخط راست

 15تا1صفحه های

 درخدمت ها مولکول

 تندرستی

 28تا1صفحه های

 های مولکول

 اطالعاتی

 20تا1صفحه های

 

 6و5

 آبان

منابع معدنی 

وذخایر 

انرژی،زیربنای 

 تمدن و توسعه

 صفحه های

 40تا23

 درپی غذای سالم

 :2شیمی

 صفحه های

 75تا58

رد پای گازها در 

 زندگی

 :1شیمی

 صفحه های

 82تا 53 

جریان الکتریکی 

ومدارهای جریان 

 مستقیم

 :2فیزیک

  64تا 50 صفحه های

 کار،انرژی و توان

 :1فیزیک

 صفحه های

   82تا 53

 2تابع و معادلع درجه

 :1ریاضی

 82تا70صفحه های

 :2ریاضی

 18تا11صفحه های

گردش مواد در 

بدن+تنظیم 

اسمزی و دفع مواد 

 زائد

 :1زیست شناسی

صفحه 

 78تا61های

 تابع

:3ریاضی  

30تا24صفحه های  

:1ریاضی  

117تا94صفحه های  

:2ریاضی  

70تا57صفحه های  

 حرکت برخط راست

 26تا15صفحه های 

 درخدمت ها مولکول

 تندرستی

 36تا28صفحه های

 

جریان اطالعاتی در 

 یاخته

 صفحه های

 32تا21

 20و19

 آبان

 2و1فصل های

 صفحه های

 40تا8

قدر هدایای 

زمینی را 

 بدانیم+درپی

 زندگی سالم

 :2شیمی

 96تا1صفحه های

کیهان زادگاه 

الفبای 

هستی+ردپای 

گازهادر 

زندگی+آب،آهنگ 

 زندگی

 :1شیمی

صفحه 

 107تا1های

الکتریسیته 

ساکن+جریان الکتریکی 

و مدارهای جریان 

مستقیم+مغناطیس و 

 القای مغناطیس

 :2فیزیک

 85تا1صفحه های

فیزیک و اندازه 

گیری+ویژگی های 

فیزیکی 

مواد+کار،انرژی 

 وتوان+دماوگرما

 :1فیزیک

صفحه های 

 95تا1

مجموعه،الگو و 

دنباله+معادله،نامعادله،تعیین 

+توان 2عالمت+تابع و معادله درجه

 های گویا و عبارت های جبری

 :صفحه های1ریاضی

 93تا47، 27تا2

 24تا11:صفحه های2ریاضی

دنیای زنده+ 

گوارش وجذب 

مواد+تبادالت 

گازی+گردش مواد 

در بدن+تنظیم 

اسمزی و دفع مواد 

زائد+ازیاخته تا 

 گیاه

 :1زیست شناسی

 89تا1صفحه های

 مثلثات

 :3ریاضی

 41تا31صفحه های 

 :1ریاضی

 46تا28صفحه های

 :2یریاض

 94تا71صفحه های

 دینامیک

 37تا27 صفحه های

آسایش و رفاه در 

 سایه شیمی

 صفحه های

 44تا37

جریان اطالعات در 

یاخته+انتقال 

 اطالعات در نسل ها

 صفحه های

 41تا27

 آذر 4و3



 منابع آب و خاک

صفحه 

 58تا41های

پوشاک،نیازی 

 پایان ناپذیر

 :2شیمی

صفحه 

 121تا97های

 آب،آهنگ زندگی

 :1شیمی

صفحه 

 122تا108های

مغناطیس و القای 

 الکترومغناطیس
 :2فیزیک

 104تا76صفحه های

 دما و گرما
 :1فیزیک

صفحه 

 120تا87های

 آمار
 :1ریاضی

 170تا152صفحه های

 :2ریاضی

 166تا153صفحه های

از یاخته تا 

گیاه+جذب و 

انتقال مواد در 

 گیاهان

 :1زیست شناسی

صفحه 

 111تا90های

 تابع+مثلثات

 48تا1:صفحه های3ریاضی

:صفحه 1+ریاضی

 +117تا94، 46تا28های

 :2ریاضی

 94تا47صفحه های

حرکت برخط 

 راست+دینامیک

 44تا1صفحه های

ها در خدمت  مولکول

تندرستی+آسایش و 

 رفاه در سایه شیمی

 50تا1صفحه های

مولکول های 

اطالعاتی+جریان 

اطالعات 

دریاخته+انتقال 

 اطالعات در نسل ها

 46تا1صفحه های

 18و17

 آذر 

زمین شناسی و 

سازه های 

 مهندسی

 صفحه های

 72تا59

 1شیمی
کیهان زادگاه 

 الفبای هستی

 19تا1صفحه های

 2شیمی
هدایای زمینی قدر 

 را بدانیم

 17تا1صفحه های

 1فیزیک
 فیزیک و اندازه گیری

 22تا1صفحه های

 2فیزیک
 الکتریسیته ساکن

 27تا1صفحه های

---------- 

تنظیم 

 عصبی+حواس

 :2زیست شناسی

 36تا1صفحه های

 حد و پیوستگی
 :3ریاضی

 64تا49صفحه های

 :2ریاضی

 142تا119صفحه های

 دینامیک
 52تا27صفحه های

یش و رفاه در آسا

 سایه شیمی

 56تا50صفحه های

 

تغییر در اطالعات 

 وراثتی

 56تا47صفحه های

 2و1

 دی 

 

  



 

 زمین شناسی
 زوج کتاب فیزیک پایه زوج کتاب شیمی پایه

 زیست پایه ریاضی پایه
ریاضی دوازدهم و مباحث 

 مربوط پایه
 زیست دوازدهم شیمی دوازدهم فیزیک دوازدهم

تاریخ و مواد 

 2فیزیک 1فیزیک 2شیمی 1شیمی آزمون

---------- ---------- ---------- 
 

---------- 

 

---------- ---------- ---------- 

 4تا1فصل های

 76تا1صفحه های

 :1ریاضی

صفحه 

 117تا94و46تا28های

 :صفحه های2ریاضی

 142تا119و 94تا47

 3و1،2فصل های

 62تا1صفحه های

 2و1فصل های

 64تا1هایصفحه 

 4تا1فصل های

 62تا1صفحه های
 دی 23و22

 فصل های

 4تا1

 صفحه های

 72تا8

 :2شیمی

 کل کتاب

 :1شیمی

 کل کتاب

 :2فیزیک

 کل کتاب

 :1فیزیک

 کل کتاب

 :1ریاضی

 27تا2صفحه های

 170تا152، 93تا47

 :2ریاضی

صفحه های 

 166تا153و24تا11

 :1زیست شناسی

 کل کتاب+

 :2زیست شناسی

دستگاه 

حرکتی+تنظیم 

 شیمیایی

 62تا37صفحه های

 

 

 بهمن 7و6 ---------- ---------- ---------- ----------

زمین شناسی و 

 سالمت

 88تا73صفحه های

کیهان زادگان 

 الفبای  هستی+

ردپای گازها در 

 زندگی

 :1شیمی

 48تا19صفحه های

قدر هدایای زمینی 

 را بدانیم

 :2شیمی

 48تا18صفحه های

اندازه فیزیک و 

گیری+ویژگی های 

 فیزیکی مواد

 :1فیزیک

 52تا1صفحه های 

الکتریسیته 

ساکن+جریان 

الکتریکی و مدارهای 

 جریان مستقیم

 :2فیزیک

 49تا20صفحه های

 شمارش بدون شمارش

 :1ریاضی

 صفحه های

 140تا118

 ایمنی+

 تقسیم یاخته

 :2زیست شناسی

 صفحه های:

 91تا63

 مشتق

 :3ریاضی

 صفحه های

 100تا77

 نوسان و امواج

 صفحه های

 70تا53

شیمی جلوه ای از 

هنر،زیبایی و 

 ماندگاری

 77تا65صفحه های

 از ماده به انرژی 

 صفحه های

 76تا63

 20و19

 بهمن

 پویایی زمین

صفحه های 

 102تا89

ردپای گازها در 

 زندگی

 :1شیمی

 76تا48صفحه های

 درپی غذای سالم

 :2شیمی

 75تا49صفحه های

 کار،انرژی و توان

 :1فیزیک

 82تا53صفحه های

جریان الکتریکی و 

مدارهای جریان 

 مستقیم

 :2فیزیک

 64تا50صفحه های

 هندسه

 :2ریاضی

 46تا25صفحه های

 تقسیم یاخته+

 تولید مثل

 :2زیست شناسی

صفحه های   

 107تا92

 کاربرد مشتق

 :3ریاضی

 112تا101صفحه های

 نوسان و امواج

 81تا70صفحه های

شیمی جلوه ای از 

هنر،زیبایی و 

ماندگاری+ 

شیمی،راهی به 

سوی آینده ای 

 روشن تر

 94تا77صفحه های

 

 از انرژی به ماده

 85تا77صفحه های

  5و4

 اسفند



 زمین شناسی ایران

 صفحه های

 117تا103

 

ردپای گازها در 

 زندگی+

 آب،آهنگ زندگی

 :1شیمی

 صفحه های

 107تا77

 درپی غذای سالم+

پوشاک نیازی پایان 

 ناپذیر

 :2شیمی

 صفحه های

 108تا75

 دما و گرما

 :1فیزیک

 صفحه های

 120تا83

مغناطیس و القای 

 الکترومغناطیسی

 :2فیزیک

 85تا65صفحه های

توابع نمایی و 

 لگاریتمی

 :2ریاضی

 صفحه های

 118تا95

 تولیدمثل

 :2زیست شناسی

 صفحه های

 118تا97

 مشتق+کاربردمشتق

 :3ریاضی

 120تا77صفحه های

 نوسان و امواج

 94تا62صفحه های

 از ای جلوه شیمی

 و هنر،زیبایی

+ ماندگاری

 به شیمی،راهی

 ای آینده سوی

 تر روشن

 صفحه های

 100تا65

 از ماده به انرژی+

 از انرژی به ماده

 90تا63صفحه های

 19و18

 اسفند

 7تا1فصل های

 صفحه های

 117تا8

 :1شیمی

 کل کتاب

 :2شیمی

 کل کتاب

 :1فیزیک

 کل کتاب

 :2فیزیک

 کتابکل 

 :1ریاضی

 27تا2صفحه های

، 140تا118، 93تا47

 170تا152

 :2ریاضی

، 46تا11صفحه های

 166تا153و118تا95

 :1زیست شناسی

 کل کتاب

 :2زیست شناسی

 118تا1صفحه های

---------- ---------- ---------- ---------- 
 6و5

 فروردین

 

  



 زیست پایه شیمی پایه فیزیک پایه زمین شناسی
دوازدهم و مباحث ریاضی 

 مربوط پایه
 تاریخ و مواد آزمون زیست دوازدهم شیمی دوازدهم فیزیک دوازدهم

---------- ---------- ---------- ---------- 

4تا1فصل های  

76تا1:صفحه های3ریاضی  

:صفحه های1ریاضی  

117تا94و46تا28  

:صفحه های2ریاضی  

142تا 119و94تا47  

 

3و1،2فصل های  

62تا1صفحه های  

 

2و1فصل های  

64تا1صفحه های  

جمع بندی مبحث های 

 ژنتیک

:3زیست شناسی  

62تا1صفحه های  

:2زیست شناسی  

96تا79صفحه های  

 فروردین 18و17

 جمع بندی

3تا1فصل های  

58تا8صفحه های  

:1فیزیک  

 کل کتاب

 ترکیبات کربن دار شیمی

:2شیمی  

 صفحه های 

، 88، 82، 70تا68، 48تا28

119تا97و89  

 

مبحث های جمع بندی 

 گیاهی

:1زیست شناسی  

111تا79صفحه های  

:2زیست شناسی  

152تا119صفحه های  

:3زیست شناسی  

90تا77صفحه های  

 هندسه

:صفحه های3ریاضی  

142تا121  

10تا1:صفحه های2ریاضی  

نوسان و امواج +آشنایی با 

 فیزیک اتمی و هسته ای

99تا76صفحه های  

 

شیمی،راهی به سوی آینده 

 ای روشن تر

108تا101هایصفحه   

 فناوری های نوین زیستی

106تا91صفحه های  

 

 فروردین 31و30

5و4جعع بندی فصل های  

88تا59صفحه های  

2فیزیک  

 کل کتاب

 محاسباتی شیمی

:1شیمی  

، 19تا13، 6تا4صفحه های

، 60تا56

110تا102و85تا81  

:2شیمی  

، 25تا21صفحه های

، 75تا70، 68تا60، 58تا56

، 94، 91، 90، 88تا83

121و95  

جمع بندی مبحث های 

 جانوری

:1زیست شناسی  

، 45، 32تا30صفحه های

77و76، 67تا65، 46  

:2زیست شناسی  

، 18، 15، 14صفحه های

، 62، 52، 36تا33

118تا115و78  

 احتمال

:صفحه های3ریاضی  

148تا143  

:صفحه های1ریاضی  

151تا141  

:صفحه های2ریاضی  

152تا143  

آشنایی با فیزیک اتمی 

 وهسته ای

119تا99هایصفحه   

شیمی، راهی به سوی آینده 

 ای روشن تر

118تا109صفحه های  

 رفتارهای جانوران

124تا107صفحه های  
 اردیبهشت  15و14

 جمع بندی فصل های

7و6  

117تا89صفحه های  

 

---------- ---------- ---------- 

7تا4فصل های  

:صفحه های3ریاضی  

148تا77  

4و3فصل های   

125تا62صفحه های  

4و3هایفصل   

121تا65صفحه های  

8تا5فصل های  

124تا63صفحه های  
 اردیبهشت 29و28

 کنکور با مطابق ها آزمون

 سراسری

 کنکور با مطابق ها آزمون

 سراسری

 کنکور با مطابق ها آزمون

 سراسری

 کنکور با مطابق ها آزمون

 سراسری

 کنکور با مطابق ها آزمون

 سراسری

 کنکور با مطابق ها آزمون

 سراسری

 کنکور با مطابق ها آزمون

 سراسری

آزمون ها مطابق با کنکور 

 سراسری

 خرداد 19و18

 خرداد 26و25

 تیر 2و1

 


