تاریخ آزمون

ریاضی()2

زیستشناسی()2

فیزیک()2

شیمی()2

زمینشناسی

 21مهر

فصل( 1تا پایان درس اول)

صفحه 1تا صفحه10

فصل1

صفحه 1تا صفحه18

فصل( 1تا ابتدای میدان الکتریکی)

صفحه 1تا صفحه10

فصل( 1تا ابتدای رفتار عنصرها و شعاع اتم)

صفحه 1تا صفحه10

فصل( 1تا ابتدای پیدایش فصلها)

صفحه 10تا صفحه21

 5آبان

فصل1

صفحه 1تا صفحه24

های1و( 2تا ابتدای شنوایی و تعادل)
فصل 
صفحه 1تا صفحه28

فصل( 1تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی)

صفحه 1تا صفحه16

فصل( 1تا ابتدای پیوند با صنعت)

صفحه 1تا صفحه16

فصل1

صفحه 10تا صفحه25

 19آبان

های1و( 2تا پایان درس اول)
فصل 
صفحه 1تا صفحه30

های1و2
فصل 
صفحه 1تا صفحه36

فصل( 1تا ابتدای پتانسیل الکتریکی)

صفحه 1تا صفحه21

فصل( 1تا ابتدای دنیای واقعی وا کنشها)

صفحه 1تا صفحه22

های1و( 2تا ابتدای استخراج معدن و فراوری ماده معدنی)
فصل 
صفحه 10تا صفحه36

 3آذر

فصل( 2تا پایان درس دوم)

صفحه 25تا صفحه41

فصل( 2از ابتدای شنوایی و تعادل) تا  فصل( 3پایان استخوانها و اسکلت)
صفحه 28تا صفحه44

فصل( 1از ابتدای خطوط میدان الکتریکی) تا (ابتدای خازن)
صفحه 16تا صفحه27

فصل( 1از ابتدای پیوند با صنعت) تا (ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز)

صفحه 17تا صفحه28

فصل( 2تا ابتدای سوختهای فسیلی)

صفحه 26تا صفحه42

 17آذر

های1تا( 3تا ابتدای توابع پلهای و تابع جزء صحیح)
ل 
فص 
صفحه 1تا صفحه53

های1تا3
فصل 
صفحه 1تا صفحه52

فصل1

صفحه 1تا صفحه38

فصل( 1تا ابتدای آلکنها ،هیدروکربنهایی با یک پیوند دوگانه)

صفحه 1تا صفحه39

های1تا( 3ابتدای فرونشست زمین)
فصل 
صفحه 10تا صفحه59

 1دی

فصل( 2از ابتدای درس سوم) تا پایان فصل3

صفحه 42تا صفحه70

فصل( 3از ابتدای ماهیچه و حرکت) تا فصل( 5پایان دومین خط دفاعی:
وا کنشهای عمومی اما سریع)
صفحه 45تا صفحه71

ݘ
محرکه الکتریکی و مدارها)
فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل( 2ابتدای نیروی

صفحه 28تا صفحه49

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز) تا فصل ( 2ابتدای تهیۀ غذای
آبپز ،تجربۀ تفاوت دما و گرما)
صفحه 28تا صفحه56

فصل( 2از ابتدای سوختهای فسیلی) تا فصل( 3ابتدای خا ک)

صفحه 43تا صفحه62

 22دی

فصل( 2از ابتدای درس سوم) تا فصل( 4پایان درس اول)

صفحه 42تا صفحه76

فصل( 3از ابتدای ماهیچه و حرکت) تا پایان فصل5
صفحه 45تا صفحه78

فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل( 2ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
صفحه 28تا صفحه53

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز) تا فصل( 2ابتدای گرما در
وا کنشهای شیمیایی (گرماشیمی))
صفحه 28تا صفحه60

فصل( 2از ابتدای سوختهای فسیلی) تا پایان فصل3

صفحه 43تا صفحه67

های1تا( 4تا پایان درس اول)
فصل 
صفحه 1تا صفحه76

های1تا5
فصل 
صفحه 1تا صفحه78

های1و( 2تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)
فصل 
صفحه 1تا صفحه53

های1و( 2تا ابتدای گرما در وا کنشهای شیمیایی (گرماشیمی))
فصل 
صفحه 1تا صفحه60

های1تا3
فصل 
صفحه 10تا صفحه67

 20بهمن

فصل( 3از ابتدای درس سوم) تا پایان فصل4

صفحه 65تا صفحه94

های5و( 6تا پایان میتوز)
فصل 
صفحه 63تا صفحه91

فصل( 2از ابتدای عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی) تا پایان فصل

صفحه 45تا صفحه64

فصل( 2تا ابتدای آنتالپی سوختن ،تکیهگاهی برای تأمین انرژی)

صفحه 49تا صفحه68

فصل( 3از ابتدای آبخوان) تا فصل( 4ابتدای پایداری سازهها)

صفحه 55تا صفحه77

 4اسفند

فصل( 4از ابتدای درس دوم) تا فصل( 5پایان درس اول)

صفحه 77تا صفحه104

های6و( 7تا پایان دستگاه تولیدمثل در مرد)
فصل 
صفحه 79تا صفحه101

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی) تا فصل( 3ابتدای نیروی
مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان)
صفحه 53تا صفحه73

فصل( 2از ابتدای گرما در وا کنشهای شیمیایی (گرماشیمی)) تا (ابتدای
آنتالپی پیوند ،راهی برای تعیین ∆Hوا کنش)
صفحه 61تا صفحه74

فصل4

صفحه 68تا صفحه83

 18اسفند

فصل( 4از ابتدای درس دوم) تا فصل( 5پایان درس دوم)

صفحه 77تا صفحه114

های6و( 7تا پایان دستگاه تولیدمثل در زن)
فصل 
صفحه 79تا صفحه107

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی) تا فصل( 3ابتدای میدان
مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی)
صفحه 53تا صفحه76

فصل( 2از ابتدای گرما در وا کنشهای شیمیایی (گرماشیمی)) تا (ابتدای
پیوند با صنعت)
صفحه 61تا صفحه82

های4و( 5تا ابتدای منشأ بیماریهای زمینزاد)
فصل 
صفحه 68تا صفحه90

فصل 1تا پایان فصل5

صفحه 1تا صفحه118

های1تا7
فصل 
صفحه 1تا صفحه118

های1تا( 3تا ابتدای ویژگیهای مغناطیسی مواد)
فصل 
صفحه 1تا صفحه83

فصلهای1و( 2تا ابتدای سرعت وا کنش)
صفحه 1تا صفحه90

های1تا( 5ابتدای کاربرد کانیها در داروسازی)
فصل 
صفحه 10تا صفحه99

 31فروردین

فصل( 5از ابتدای درس سوم) تا فصل( 6پایان درس دوم)

صفحه 115تا صفحه136

فصل( 7از ابتدای رشد و نمو جنین) تا پایان فصل8

صفحه 108تا صفحه136

فصل( 3از ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی) تا (ابتدای
قانون لنز)
صفحه 76تا صفحه91

فصل( 2از ابتدای پیوند با صنعت) تا فصل( 3ابتدای پلیاسترها)

صفحه 82تا صفحه107

فصل( 5از ابتدای منشأ بیماریهای زمینزاد) تا فصل( 6ابتدای
چشمههای آب گرم)
صفحه 91تا صفحه116

 14اردیبهشت

های6و( 7تا پایان درس اول)
فصل 
صفحه 119تا صفحه152

های8و( 9تا ابتدای پاسخ به محیط)
فصل 
صفحه 119تا صفحه145

فصل( 3از ابتدای ویژگی مغناطیسی مواد) تا (پایان قانون لنز)

صفحه 83تا صفحه93

فصل( 2از ابتدای سرعت وا کنش) تا فصل( 3ابتدای وا کنش استری شدن)

صفحه 90تا صفحه112

های6و( 7تا ابتدای آتشفشانهای ایران)
فصل 
صفحه 102تا صفحه134

فصل( 4از ابتدای درس دوم) تا پایان فصل7

صفحه 77تا صفحه166

فصل  6تا پایان فصل9

صفحه 79تا صفحه152

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای الکتریکی) تا پایان فصل3

صفحه 53تا صفحه104

فصل( 2از ابتدای گرما در وا کنشهای شیمیایی (گرماشیمی)) تا پایان
فصل3

صفحه 61تا صفحه121

های4تا 7
فصل 
صفحه 68تا صفحه139

 6بهمن
(آزمون بزرگ)

 17فروردین
(آزمون بزرگ)

 21اردیبهشت
(آزمون بزرگ)

