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اجباری
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کل کتاب
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فصلهای 1و2

زیستشناسی

زوجکتاب

ریاضی3

ریاضی 1

اجباری

زیستشناسی 2

فیزیک

زوجکتاب

زیستشناسی3

اجباری

زیستشناسی 1

کل کتاب

فصل ( 1تابع)
(درس  1تا
ابتدای رسم
نمودار ()f)kx

فصل 1

فصلهای  1و 2

فصلهای  1و 2

97/05/19

فصلهای  3و4

فصل ( 1تابع)
(درس )1

فصل2

فصلهای  3و 4

فصل 1
(تا ابتدای پروتئینها)

فصلهای  3و 4

97/06/02

فصلهای 4و 5

فصل ( 1تابع)
(درسهای  1و
 2تا ابتدای توابع
صعودی و نزولی)

فصلهای
 3و4

فصل 1
(تا ابتدای نقش
پروتئینها)

97/06/16

فصل6

فصل ( 1تابع)
(درسهای 1
و )2

فصل5

فصلهای  7و ( 8تا پایان
تولید مثل جنسی)

فصل 1
(تا ابتدای آنزیمها)

کل کتاب

فصلهای1
تا ( 8پایان تولید مثل
جنسی)

97/06/23
97/07/06

فصلهای  1تا  6فصل ( 1تابع)

کل کتاب

کل کتاب

زوجکتاب

فیزیک 3

اجباری

فیزیک 1

فصل 1

فصل ( 1تا ابتدای
تعیینسرعتلحظهای
به کمک نمودار مکان
ـ زمان)

فصل1

فصل 1
پتانسیلالکتریکی)تافصل
(تا ابتدای حرکت
(2ابتدای عوامل موثر بر
یکنواخت)

فصل2

فصل( 1تا ابتدای
انرژی پتانسیل
الکتریکی)
فصل (1از ابتدای انرژی

مقاومتالکتریکی)

فصلهای  5و6
(تا پایان ویژگیهای
یاختهیگیاهی)

فصل2

فصل 1
(تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت)

فصل( 6از ابتدای
سامانه بافتی)
تا فصل ( 7ابتدای
انتقال مواد درگیاهان)

فصل( 3تا ابتدای
پدیده القای
الکترومغناطیسی)

فصل ( 1تا ابتدای
سقوط آزاد)

فصلهای  1تا 3
(تا ابتدای پدیده القای
الکترومغناطیسی)

فصل 1

کل کتاب

کل کتاب

شیمی 2

زوجکتاب

شیمی 3

شیمی 1

کل کتاب

کل کتاب

فصل 1
(تا ابتدای ژن چیست؟)

فصلهای  5و 6

فیزیک 2

شیمی

فصل 3

فصل4
(تا پایان تغییر
حالتهای ماده)

کل کتاب

فصل 1
(تا ابتدای پیوند با
فصل 1
زندگی (ویژگیهای
(تا ابتدای نفت هدیهای شگفتانگیز) آب صابون کلوئید و
محلول و ))...

فصل1
(تا ابتدای کشف
ساختار اتم)

فصل( 1از ابتدای نفت هدیهای
شگفتانگیز) تا فصل( 2تا ابتدای
آنتالپی سوختن تکیهگاهی برای
تأمین انرژی)

فصل 1
(تا ابتدای
برگشتپذیری و
تعادل)

فصل1
(از ابتدای کشف
ساختار اتم)
تا پایان فصل

فصل ( 2از ابتدای آنتالپی سوختن
تکیهگاهی برای تأمین انرژی) تا
(ابتدای پیوند با صنعت)

فصل 1
(تا ابتدای
شویندههای خورنده
چگونه عمل
میکنند؟)

فصل(2تا ابتدای
چه بر سر هواکره
میآوریم؟)

فصل 1
فصل( 2از ابتدای پیوند با صنعت) (تا ابتدای پیاچ یک
تا فصل( 3تا ابتدای الکلها و
محلول را چگونه
حساب میکنند؟)
اسیدها)

فصلهای  1تا 3
(تا ابتدای الکلها و اسیدها)

فصل 1

فصل(2ازابتدای
چه بر سر هواکره
میآوریم؟)تا فصل3
( ابتدای غلظت مولی)

کل کتاب

کل کتاب
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