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شماره آزمون

ریاضی()2

زیستشناسی()2

فیزیک()2

شیمی()2

زمینشناسی

97/7/20

فصل( 1تا پایان درس اول)

فصل1

فصل( 1تا ابتدای میدان الکتریکی)

فصل1
(تا ابتدای دنیای رنگی با عنصرهای دستهی )d

فصل( 1تا ابتدای زمان در زمینشناسی)

97/8/4

فصل1

فصلهای1و( 2تا ابتدای شنوایی و
تعادل)

فصل( 1تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی)

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

فصل1

97/8/18

فصلهای1و2
(تا پایان درس اول)

فصلهای1و2

فصل( 1تا ابتدای پتانسیل الکتریکی)

فصل1
(تا ابتدای دنیای واقعی واکنشها)

فصلهای1و2
(تا ابتدای اکتشاف معدن)

97/9/2

فصل2
(تا پایان درس دوم)

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

فصل( 1از ابتدای خطوط میدان الکتریکی)
تا (ابتدای خازن)

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

فصل 2

97/9/16

فصلهای1تا( 3تا ابتدای توابع
پلهای و تابع جزء صحیح)

فصل 1تا پایان فصل 3

فصل1

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

فصلهای1تا 3
(ابتدای ترکیب آب زیرزمینی)
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ریاضی()2

زیستشناسی()2

فیزیک()2

شیمی()2

زمینشناسی

97/9/30

فصل( 2از ابتدای درس سوم)
تا پایان فصل3

فصل( 3از ابتدای ماهیچه و حرکت)
تا فصل( 5پایان دومین خط دفاعی:
واکنشهای عمومی اما سریع)

فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای نیروی محرکهء الکتریکی و مدارها)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز)
تا فصل ( 2ابتدای تهیه غذای آبپز،
ء
تجربه تفاوت دما و گرما)

فصلهای  3و ( 4تا ابتدای مکان مناسب
برای ساخت سد)

97/10/21

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

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

فصل ( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز) تا
فصل( 2ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است).

فصلهای  3و 4

97/11/5

فصلهای1تا4
(تا پایان درس اول)

فصل 1تا پایان فصل 5

فصلهای1و( 2تا ابتدای توان
در مدارهای الکتریکی)

فصلهای1و( 2تا ابتدای آنتالپی
همان محتوای انرژی است).

فصل 1تا پایان فصل 4

97/11/19

فصل( 3از ابتدای درس سوم)
تا پایان فصل4

فصلهای5و( 6تا پایان میتوز)

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

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

فصلهای  4و 5
(تا ابتدای سنگهای دارای فلوئور)

97/12/3

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

فصلهای6و( 7تا پایان دستگاه
تولیدمثل در مرد)

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

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی
است ).تا (ابتدای غذای سالم)

فصل 5

97/12/17

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

فصلهای6و( 7تا پایان دستگاه
تولیدمثل در زن)

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

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی است ).تا
(ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد شرکتکننده در
واکنش از دیدگاه کمی)

فصلهای  5و 6
(تا ابتدای زمینلرزه)

98/1/23

فصل 1تا پایان فصل5

فصل 1تا پایان فصل 7

فصلهای1تا3
(تا ابتدای ویژگیهای مغناطیسی مواد)

فصلهای1و2
(تا ابتدای سرعت واکنش)

فصلهای1تا 6
(ابتدای پیشبینی زمینلرزه)

98/2/20

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

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

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

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

فصلهای  6و 7
(تا ابتدای پهنههای زمینشناسی ایران)

98/2/27

فصلهای6و7
(تا پایان درس اول)

فصلهای 8و9
(تا ابتدای پاسخ به محیط)

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

فصل( 2از ابتدای سرعت واکنش) تا
فصل( 3ابتدای واکنش استری شدن)

فصلهای6و7
(تا ابتدای ذخایر نفت و گاز ایران)

98/3/3

فصل( 4از ابتدای درس دوم)
تا پایان فصل7

فصل 6تا پایان فصل9

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

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی
است ).تا پایان فصل3

فصل  5تا پایان فصل 7

