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سالم دوست من!

االن که داری این متن رو میخونی، احتمااًل در حال برداشتن اولین قدم ها در راستای موفقیت در کنکور 1401 هستی و همونطور که خوب 
میدونی، بازه زمانی تابستون خیلی خیلی مهم و سرنوشت سازه برات.

شاید تا حاال شنیده باشی که برنامه اغلب آزمون های آزمایشی در طول تابستون بیش از حد سنگینه و خیلی از بچه ها متاسفانه نمیتونن به 
خوبی باهاش پیش برن. به همین خاطر، امسال با توجه به نظرسنجی های متعدد از اساتید مختلف، مشاورین برجسته و دانش آموزها سعی 
کردیم برنامه آزمون های تابستون رو جوری بچینیم که عالوه بر کمک به بچه ها، از نظر حجمی هم شرایط مناسبی داشته باشه و دانش آموزها 
بتونن به صورت منطقی اون رو پیش ببرن. بودجه بندی آزمون ها اغلب به صورت موضوعی چیده شدن و سعی کردیم مهم ترین قسمت های 

دروس پایه که در طول سال مورد نیاز بچه ها هستن رو در طول تابستون در آزمون ها مطرح کنیم.

اولویت اول گروه آموزشی ماز در تهیه هر محتوایی، کمک به دانش آموزان هست و امیدواریم که برنامه آزمون های تابستون هم بتونن به 
شما در راستای موفقیتتون کمک کنن!

البته، توجه داشته باشید که برنامه آزمون های ساالنه ماز از ابتدای مهر ماه کامال منطبق با سایر آزمون های آزمایشی خواهد بود. بر این اساس، 
دانش آموزان مازی در طول سال تحصیلی دچار چندبرنامگی نخواهند شد و با تمرکز هرچه تمام، می توانند مطالب ارائه شده در طول سال را 

مطالعه کنند ...
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هر 2 هفته يكبار، خودتو به چالش بكش. 

از تو خونه، با يك گوشي يا كامپيوتر، با يه اينترنت خيلی معمولی هم آزمون بده، هم كارنامه بگير، هم تمام درسنامه های مورد نیازتو بگير. 

اهميت شرکت كردن در آزمون های آزمایشی بر هيچ کسی پوشیده نیست و هر ساله اكثر داوطلبان کنکور در آزمون های آزمایشی شرکت می کنن. 

تمامی رتبه های برتر حداقل در یک آزمون آزمایشی شرکت می كنن.

آزمون های آزمایشی شرايط را مهيا می كنه که در طول سال بارها و بارها خودت رو به چالش بكشی و ايراد كارتو بفهمی و رفعش كنی و خيلی زود پيشرفت كنی. 

نکته مهم دیگه اینه که آزمون های آزمایشی برنامه راهبردی دارن و شما بايد در طول یک سال تعداد زیادی کتاب رو بخونيد كه اگه بی برنامه باشید امكان نداره بتونيد نتيجه ی خوبی بگيرید.

برنامه مدون هفتگی آزمون هاى ماز به شما كمك خواهد كرد كه تمامى مطالب مورد سوال در كنكو سراسرى را حداقل 3 بار بخونید.

بانک سواالت ماز توسط نويسندگان پرفروش ترين كتاب هاى كمك درسى كنكور شما طراحى شده و چكيده اى از تمام اين كتابها را در اختيار شما قرار ميدهد.

شعار ماز در طراحى پاسخنامه آزمون ها »هر تست، يک كادر آموزشى« است و اگر تستى از موضوعی مطرح شود تمام مطالب مرتبط با آن موضوع در غالب يک كادر درسنامه در پاسخنامه براى شما 

بیان می شود.

آزمون هاى ماز هر دوهفته يكبار برگزار می شود و مطالبى كه در طول اين دو هفته مطالعه كرده ايد را سنجيده و نقاط ضعف و قوت شما شناسايى و بررسى خواهد شد.

شما می توانید به صورت آنالین در آزمون شرکت کنید و یا در صورت غیبت، فایل سواالت و پاسخنامه را دریافت و بررسی کرده یا در زمان مناسب تر در آزمون شرکت کنید و کارنامه معادل دریافت کنید. 

با این آزمون ها کل مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم را به صورت کاماًل خط به خط، مفهومی و ترکیبی به کمک درسنامه های موجود در پاسخنامه یاد می گیرید.

تطابق باالی 90 درصد با كنكور 7 سال اخير

عدم امكان تقلب

پاسخنامه فوق  تشريحي به همراه درسنامه كامل

طراحی بر اساس الگوريتم كنكور )تاکسونومی بلوم(

چندین مدل كارنامه شامل:

- ارائه رتبه داوطلب در زیرگروه های مختلف درسی از ابتدای سال تحصیلی

- مقایسه شرایط تک تک درصدهای دانش آموز نسبت به سایر داوطلبان

- مشخص کردن وضعیت پاسخگویی دانش آموز نسبت به سایر شرکت کنندگان آزمون

برنامه مشابه با آزمون های رايج كشور
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 برنامه آزمون دروس عمومی
کنکوری ها
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کل مباحث فارسی 1
صفحه 10 تا صفحه 162
کل مباحث فارسی 2

صفحه 10 تا صفحه 168

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

کل مباحث کتاب عربی، 
زبان قرآن 1

صفحۀ 1 تا صفحۀ 102 و 
المعجم

کل مباحث کتاب عربی، 
زبان قرآن 2

صفحۀ 1 تا صفحۀ 91 و 
المعجم

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

کل مباحث کتاب دین و 
زندگی 1

درس 1 تا پایان درس 12
صفحه 11 تا صفحه 152

کل مباحث کتاب دین و 
زندگی 2

درس 1 تا پایان درس 12
صفحه 9 تا صفحه 158

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

کل مباحث کتاب زبان 
انگلیسی 1

درس 1 تا پایان درس 4 
صفحه 15 تا پایان صفحه 

119
کل مباحث کتاب زبان 

انگلیسی 2
درس 1 تا پایان درس 3 

صفحه 15 تا پایان صفحه 
107
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له
رح

م

خ
ری

تا

زبان انگلیسی 2زبان انگلیسی 3دین و زندگی 2دین و زندگی 3عربی، زبان قرآن 2عربی، زبان قرآن 3فارسی 2فارسی 3

17
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 18
و 

 17

کل مباحث نیم سال اول   
درس 1 تا پایان درس 9
صفحه 10 تا صفحه 81

---------------
کل مباحث نیم سال اول   

درس 1 تا پایان درس 2
صفحه 1 تا صفحه 32

---------------
کل مباحث نیم سال اول   

درس 1 تا پایان درس 6
صفحه 2 تا صفحه 77 

---------------
کل مباحث نیم سال اول   

درس 1 و 2 
صفحه 15 تا صفحه 59

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

18
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 3
و 1

 3
0

ادبیات داستانی )سی مرغ 
و سیمرغ(
درس 14

صفحه 118 تا صفحه 128

کل مباحث فارسی 1
صفحه 10 تا صفحه 162

الَفَرْزَدُق
درس 4 

صفحه 49 تا صفحه 57

کل مباحث کتاب عربی، 
زبان قرآن 1

صفحۀ 1 تا صفحۀ 102 
والمعجم

زندگی در دنیای امروز و 
عمل

به احکام الهی / پایه های 
استوار

درس 8 تا پایان درس 9 
صفحه 91 تا صفحه 122

کل مباحث دین و زندگی 1
درس 1 تا پایان درس 12
صفحه 11 تا صفحه 152

Renewable Energy
درس 3

صفحه 83 تا صفحه 99

کل مباحث زبان انگلیسی 
1

درس 1 تا پایان درس 4 
صفحه 15 تا صفحه 119

19
ه 

حل
مر

ت
ش

به
دی

 ار
15

و 
ادبیات داستانی )درس 14 

آزاد، کباب غاز( 
ادبیات جهان )خنده تو( 

درس 15 تا پایان درس 17 
صفحه 129 تا صفحه 154

کل مباحث فارسی 2
صفحه 10 تا صفحه 168

الَفَرْزَدُق
درس 4 

صفحه 49 تا صفحه 64

کل مباحث کتاب عربی، 
زبان قرآن 2

صفحۀ 1 تا صفحۀ 91 
والمعجم

زندگی در دنیای امروز و 
عمل

به احکام الهی / پایه های 
استوار/ تمدن جدید و 

مسئولیت ما
درس 8 تا پایان درس 10 
صفحه 91 تا صفحه 136

کل مباحث دین و زندگی 
2

درس 1 تا پایان درس 12
صفحه 9 تا صفحه 158

Renewable Energy
درس 3

صفحه 83 تا صفحه 99

کل مباحث زبان انگلیسی 
2

درس 1 تا پایان درس 3
صفحه 15 تا صفحه 107

20
ه 

حل
مر

ت
ش

به
دی

 ار
29

و 
 2

8

کل مباحث نیم سال دوم   
درس 10 تا پایان درس 18
صفحه 82 تا صفحه 163

---------------
کل مباحث نیم سال دوم   
درس 3 تا پایان درس 4
صفحه 33 تا صفحه 64

---------------
کل مباحث نیم سال دوم   
درس 7 تا پایان درس 10
صفحه 76 تا صفحه 136

---------------
کل مباحث نیم سال دوم   
درس 2 تا پایان درس 3
صفحه 60 تا صفحه 99

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

21
ه 

حل
مر

اد
رد

 خ
19

و 
 18

آزمون های مطابق با کنکور سراسری

22
ه 

حل
مر

اد
رد

 خ
26

و 
 2

5

23
ه 

حل
مر

یر
2 ت

و 
 1
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 برنامه آزمون دروس اختصاصی
کنکوری های تجربی
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له
رح

م

خ
ری

تا

شیمیفیزیک 2زیست شناسی ریاضی 2

ه 1
حل

مر

یر
3 ت

و 1
 3

0

تابع )فصل 3( + معادلۀ درجه دوم و تابع درجه 
2 )درس دوم، فصل 1( + توابع نمایی و لگاریتمی

تنظیم عصبی، حواس، دستگاه حرکتی و تنظیم 
جامع مسائل استوکیومتری دهم و یازدهمالکتریسیتۀ ساکنشیمیایی

2 
له

رح
م

اد
رد

 م
28

و 
 2

7

مثلثات )فصل 4( + معادالت گویا و معادالت 
جامع مسائل محلول هاجریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیمایمنی، تقسیم یاخته، تولیدمثلرادیکالی )درس 3 فصل 1(

3 
له

رح
م

ور
ری

شه
 2

5 
 و

24

حد و پیوستگی + هندسه تحلیلی
جامع مباحث گیاهی دهم و یازدهم )از یاخته  تا 
گیاه، جذب و انتقال مواد در گیاهان، تولیدمثل 

نهاندانگان، پاسخ گیاهان به محرک ها(
جامع مسائل ترمودینامیک و سینتیکمغناطیس و القای الکترومغناطیسی

4 
له

رح
م

هر
 م

8 
 و

7

جمع بندی مباحث سه آزمون قبل 
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له
رح

م

خ
ری

زیست شناسی تا
فیزیک 12شیمی 1212

ریاضی12 + 
مبحث های 

مرتبط ریاضی 
10 و 11

زیست شناسی پایه

ریاضی پایه 
)مبحث های 

مستقل ریاضی 
10 و 11(

زوج کتاب شیمی پایهزوج کتاب فیزیک پایه

زمین شناسی
شیمی 2شیمی 1فیزیک 2فیزیک 1

5 
له

رح
م

هر
 م

22
و 

 2
مولکول های 1

اطالعاتی 
صفحه های 1 

تا 14

مولکول ها در
خدمت 

تندرستی 
صفحه های 1 

تا 1۶

حرکت بر خط
راست 

صفحه های 1 
تا 10

تابع 
ریاضی 3: 

صفحه های 1 
تا 10

ریاضی 1:
صفحه های ۹4 

تا 117 
ریاضی 2:

صفحه های 47 
تا 5۶ 

دنیای زنده + 
گوارش و

جذب مواد 
زیست شناسی 1: 
صفحه های 1 تا 32

مجموعه، الگو و
دنباله

ریاضی 1: 
صفحه های 2 

تا 27

فیزیک و 
اندازه گیری
فیزیک 1 : 

صفحه های 1 
تا 22

الکتریسیته 
ساکن

فیزیک 2 :
صفحه های 1 

تا 27

کیهان زادگاه 
الفبای هستی

شیمی 1:
صفحه های 1 

تا 23

قدر هدایای 
زمینی را بدانیم

شیمی 2: 
صفحه های 1 

تا 28

آفرینش
کیهان و 

تکوین زمین 
صفحه های 8 

تا 22

۶ 
له

رح
م

ان
 آب

۶ 
 و

مولکول های 5
اطالعاتی 

صفحه های 1 
تا 20

مولکول ها در
خدمت 

تندرستی 
صفحه های 1 

تا 28 

حرکت بر خط
راست 

صفحه های 1 
تا 15

تابع 
ریاضی 3: 

صفحه های 1 
تا 23

ریاضی 1:
صفحه های ۹4 

تا 117 
ریاضی 2:

صفحه های 47 
تا 5۶  و ۶5 

تا 70

تبادالت گازی + 
گردش مواد در 

بدن
زیست شناسی 1: 
صفحه های 33 

تا ۶0

معادله، نامعادله 
تعیین عالمت

ریاضی 1:
صفحه های 83 

تا ۹3
ریاضی 2: 

صفحه های 1۹ 
تا 24

ویژگی های 
فیزیکی مواد
فیزیک 1: 

صفحه های 23 
تا 52

الکتریسیته 
ساکن + جریان 

الکتریکی و 
مدارهای جریان

مستقیم
فیزیک 2 :

صفحه های 28 
تا 4۹

کیهان زادگاه
الفبای هستی + 
ردپای گازها در 

زندگی
شیمی 1:

صفحه های 24 
تا 52

قدر هدایای 
زمینی را بدانیم 
+ در پی غذای 

سالم
شیمی 2: 

صفحه های 28 
تا 58

آفرینش
کیهان و 

تکوین زمین
)از سن زمین 

تا انتهای 
فصل( 

صفحه های 15 
تا 22

7 
له

رح
م

ان
 آب

20
و 

جریان اطالعات 1۹ 
در یاخته

صفحه های 21 
تا 32

مولکول ها در
خدمت 

تندرستی 
صفحه های 28 

تا 3۶ 

حرکت بر خط
راست 

صفحه های 15 
تا 2۶

تابع ریاضی 3: 
صفحه های 24 

تا 30
ریاضی 1 :

صفحه های ۹4 
تا 117 

ریاضی 2 :
صفحه های
57 تا 70  

گردش مواد در 
بدن + تنظیم 
اسمزی و دفع
مواد زائد 

زیست شناسی 1: 
صفحه های ۶1 

تا 78

تابع و معادله
درجه 2

ریاضی 1: 
صفحه های 70 

تا 82
ریاضی 2:

صفحه های 11 
تا 18

کار، انرژی و 
توان

فیزیک 1: 
صفحه های 53 

تا 82

جریان الکتریکی 
و مدارهای 

جریان
مستقیم

فیزیک 2 :
صفحه های 50 

تا ۶4

ردپای گازها در 
زندگی

شیمی 1:
صفحه های 53 

تا 82

در پی غذای 
سالم

شیمی 2:
صفحه های 58 

تا 75

منابع معدنی 
و ذخایر 
انرژی، 

زیربنای تمدن
و توسعه 

صفحه های 
23 تا 40
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له
رح

م

خ
ری

زیست شناسی تا
فیزیک 12شیمی 1212

ریاضی12 + 
مبحث های 

مرتبط ریاضی 
10 و 11

زیست شناسی پایه

ریاضی پایه 
)مبحث های 

مستقل ریاضی 
10 و 11(

زوج کتاب شیمی پایهزوج کتاب فیزیک پایه

زمین شناسی
شیمی 2شیمی 1فیزیک 2فیزیک 1

8 
له

رح
م

ذر
 آ

4 
 و

3

جریان اطالعات 
در یاخته + 

انتقال اطالعات 
در نسل ها 

صفحه های 27 
تا 41

آسایش و رفاه 
در

سایه شیمی 
صفحه های 37 

تا 44 

دینامیک 
صفحه های 27 

تا 37

مثلثات 
ریاضی 3: 

صفحه های 31 
تا 41

 ریاضی 1:
صفحه های 28 

تا 4۶ 
ریاضی 2:

صفحه های
71 تا ۹4  

دنیای زنده + 
گوارش و جذب 
مواد + تبادالت
گازی + گردش 
مواد در بدن + 
تنظیم اسمزی و 
دفع مواد زائد از 

یاخته تا گیاه
زیست شناسی 1:

صفحه های 1 تا 8۹

مجموعه، الگو و 
دنباله + معادله، 
نامعادله، تعیین

عالمت + تابع و 
معادله درجه 2+ 
توان های گویا و

عبارت های 
جبری 

ریاضی 1: 
صفحه های

2 تا 27، 47 
تا ۹3 

ریاضی 2: 
صفحه های 11 

تا 24 

فیزیک و 
اندازه گیری 

+ ویژگی های 
فیزیکی مواد + 
کار، انرژی و 
توان + دما و 

گرما 
 فیزیک 1: 

صفحه های 1 
تا ۹5

الکتریسیته 
ساکن + جریان 

الکتریکی و 
مدارهای جریان

مستقیم + 
مغناطیس 
و القای 

الکترومغناطیسی
فیزیک 2 :

صفحه های 1 
تا 85

کیهان زادگاه
الفبای هستی + 
ردپای گازها در 
زندگی + آب، 
آهنگ زندگی

شیمی 1:
صفحه های 1 

تا 107

قدر هدایای 
زمینی را بدانیم 
+ در پی غذای 

سالم 
شیمی 2:

صفحه های 1 
تا ۹۶

فصل های 1 
و 2

صفحه های 8 
تا 40

۹ 
له

رح
م

ذر
 آ

18
و 

 17

مولکول های 
اطالعاتی 
+ جریان 

اطالعات در 
یاخته + انتقال 

اطالعات در 
نسل ها 

صفحه های 1 
تا 4۶

مولکول ها در
خدمت 

تندرستی + 
آسایش و رفاه 
در سایه شیمی 
صفحه های 1 

تا 50 

حرکت بر خط
راست + 
دینامیک

صفحه های 1 
تا 44

تابع + مثلثات 
ریاضی 3: 

صفحه های 1 
تا 48

+ ریاضی 1:
صفحه های 28 
تا 4۶، ۹4 تا 117 

+ ریاضی 2:
صفحه های 47 

تا ۹4

از یاخته تا گیاه 
+ جذب و انتقال 
مواد در گیاهان

زیست شناسی 1: 
صفحه های ۹0 

تا 111

آمار
ریاضی 1: 

صفحه های 
152تا 170

ریاضی 2: 
صفحه های 153 

تا 1۶۶

دما و گرما 
 فیزیک 1: 

صفحه های 87 
تا 120

مغناطیس 
و القای 

الکترومغناطیسی
فیزیک 2 :

صفحه های 7۶ 
تا 104

آب، آهنگ 
زندگی

شیمی 1:
صفحه های 108 

تا 122

پوشاک، نیازی 
پایان ناپذیر
شیمی 2:

صفحه های ۹7 
تا 121

منابع آب و 
خاک

صفحه های 41 
تا 58

10
ه 

حل
مر

ی
 د

2 
 و

تغییر در 1
اطالعات وراثتی 
صفحه های 47 

تا 5۶

آسایش و رفاه 
در

سایه شیمی 
صفحه های 44 

تا 5۶ 

دینامیک 
صفحه های 27 

تا 52

حدو و پیوستگی 
ریاضی 3: 

صفحه های 4۹ 
تا ۶4

ریاضی 2 :
صفحه های 11۹ 

تا 142 

تنظیم عصبی + 
حواس

زیست شناسی 2: 
صفحه های 1 تا 3۶

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

شیمی 1شیمی 2فیزیک 1فیزیک 2
زمین شناسی 
و سازه های 
مهندسی 

صفحه های 
5۹ تا 72

الکتریسیته 
ساکن

فیزیک 2 :
صفحه های 1 

تا 27

فیزیک و 
اندازه گیری
فیزیک 1 : 

صفحه های 1 
تا 22

قدر هدایای 
زمینی را بدانیم

شیمی 2: 
صفحه های 1 

تا 17

کیهان زادگاه
الفبای هستی

شیمی 1:
صفحه های 1 

تا 1۹
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له
رح

م

خ
ری

زیست شناسی تا
فیزیک 12شیمی 1212

ریاضی12 + 
مبحث های 

مرتبط ریاضی 
10 و 11

زیست شناسی پایه

ریاضی پایه 
)مبحث های 

مستقل ریاضی 
10 و 11(

زوج کتاب شیمی پایهزوج کتاب فیزیک پایه

زمین شناسی
شیمی 1شیمی 2فیزیک 1فیزیک 2

11 
له

رح
م

ی
 د

23
و 

 2
2

فصل های 1 تا 4 
صفحه های 1 

تا ۶2 

فصل های 1 تا 2 
صفحه های 1 

تا ۶4 

فصل های 1 ، 
2 و 3 

صفحه های 1 
تا ۶2 

فصل های 1 تا 
: 4

صفحه های 1 
تا 7۶ 

ریاضی 1: 
صفحه های 28 
تا 4۶ و ۹4 تا 

117
ریاضی 2 : 

صفحه های 47 
تا ۹4 و 11۹ تا 

 142

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

12
ه 

حل
مر

ن
هم

7 ب
و 

 ۶

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

زیست شناسی 1:
کل کتاب

+
دستگاه حرکتی + 
تنظیم شیمیایی

زیست شناسی 2 :
صفحه های 37 

تا ۶2

ریاضی 1: 
صفحه های 2 تا 
27 ، 47 تا ۹3، 

152 تا 170
ریاضی 2: 

صفحه های 11تا 
24 و

153 تا 1۶۶

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب

فصل های 1 
تا 4 

صفحه های 8 
تا 72 

13
ه 

حل
مر

ن
هم

2 ب
0 

 و
1۹

از ماده به انرژی
صفحه های ۶3 

تا 7۶

شیمی جلوه ای 
از هنر، زیبایی و

ماندگاری 
صفحه های ۶5 

تا 77

نوسان و امواج 
صفحه های 53 

تا 70

مشتق 
ریاضی 3: 

صفحه های 77 
تا 100

ایمنی + تقسیم 
یاخته 

زیست شناسی 2: 
صفحه های ۶3 

تا ۹1

شمارش بدون 
شمردن

ریاضی 1:
صفحه های 118 

تا 140

الکتریسیته 
ساکن + جریان 

الکتریکی و 
مدارهای جریان

مستقیم
فیزیک 2 :

صفحه های 20 
تا 4۹

فیزیک و 
اندازه گیری 

+ ویژگی های 
فیزیکی مواد 

فیزیک 1: 
صفحه های 1 

تا 52

قدر هدایای 
زمینی را بدانیم 

شیمی 2:
صفحه های 18 

تا 48

کیهان زادگاه
الفبای هستی + 
ردپای گازها در 

زندگی 
شیمی 1:

صفحه های 1۹ 
تا 48

زمین شناسی 
و سالمت 

صفحه های 
73 تا 88
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له
رح

م

خ
ری

زیست شناسی تا
فیزیک 12شیمی 1212

ریاضی12 + 
مبحث های 

مرتبط ریاضی 
10 و 11

زیست شناسی پایه

ریاضی پایه 
)مبحث های 

مستقل ریاضی 
10 و 11(

زوج کتاب شیمی پایهزوج کتاب فیزیک پایه

زمین شناسی
شیمی 1شیمی 2فیزیک 1فیزیک 2

14
ه 

حل
مر

ند
سف

5 ا
و 

از انرژی به ماده4 
صفحه های 77 

تا 85

شیمی جلوه ای 
از هنر، زیبایی 
و ماندگاری + 

شیمی، راهی به 
سوی آینده ای 

روشن تر 
صفحه های 77 

تا ۹4

نوسان و امواج 
صفحه های 70 

تا 81

کاربرد مشتق 
ریاضی 3: 

صفحه های 101 
تا 112

تقسیم یاخته + 
تولیدمثل

زیست شناسی 2:
صفحه های ۹2 

تا 107

هندسه 
ریاضی 2: 

صفحه های 25 
تا 4۶

جریان الکتریکی 
و مدارهای 

جریان
مستقیم
فیزیک 2:

صفحه های 50 
تا ۶4

کار، انرژی و 
توان 

فیزیک 1: 
صفحه های 53 

تا 82

در پی غذای 
سالم 

شیمی 2:
صفحه های 4۹ 

تا 75

ردپای گازها در 
زندگی 
شیمی 1:

صفحه های 48 
تا 7۶

پویایی زمین 
صفحه های 

8۹ تا 102

15
ه 

حل
مر

ند
سف

1 ا
۹ 

 و
از ماده به انرژی 18

+ از انرژی به 
ماده

صفحه های ۶3 
تا ۹0

شیمی جلوه ای 
از هنر، زیبایی 
و ماندگاری + 

شیمی، راهی به 
سوی آینده ای 

روشن تر 
صفحه های ۶5 

تا 100

نوسان و امواج 
صفحه های ۶2 

تا ۹4

مشتق  + کاربرد 
مشتق 

ریاضی 3: 
صفحه های 77 

تا 120

تولیدمثل
زیست شناسی 2:
صفحه های ۹7 

تا 118

توابع نمایی و 
لگاریتمی

ریاضی 2: 
صفحه های ۹5 

تا 118

مغناطیس 
و القای 

الکترومغناطیسی
فیزیک 2:

صفحه های ۶5 
تا 85

دما و گرما 
 فیزیک 1: 

صفحه های 83 
تا 120

در پی غذای 
سالم + 

پوشاک، نیازی 
پایان ناپذیر
 شیمی 2:

صفحه های 75 
تا 108

ردپای گازها در 
زندگی + آب، 
آهنگ زندگی

شیمی 1:
صفحه های 77 

تا 107

زمین شناسی 
ایران

صفحه های 
103 تا 117

1۶
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 ۶
و 

 5

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

زیست شناسی 1: 
کل کتاب 

زیست شناسی 2: 
صفحه های 1 تا 118

ریاضی 1: 
صفحه های 2 تا 
27 ، 47 تا ۹3، 
118 تا 140، 152 

تا 170
ریاضی 2: 

صفحه های 11تا 
4۶، ۹5 تا 118 و 

153 تا 1۶۶

فیزیک 2:
کل کتاب

فیزیک 1: کل 
کتاب

شیمی 2: کل 
کتاب

شیمی 1: کل 
کتاب

فصل های 1 
تا 7

صفحه های 8 
تا 117
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زمین شناسی فیزیک پایه شیمی پایه زیست شناسی پایه ریاضی12 + مبحث های 
مرتبط ریاضی 10 و 11 فیزیک 12 شیمی 12 زیست شناسی 12 خ

ری
تا

له
رح

م

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

فصل های 1 تا 4:
ریاضی 3: صفحه های 1 

تا 7۶ 
ریاضی 1: صفحه های 28 تا 

4۶ و ۹4 تا 117
ریاضی 2: صفحه های 47 

تا ۹4 و 11۹ تا 142 

فصل های 1، 2 و 3 
صفحه های 1 تا ۶2 

فصل های 1 تا 2 
صفحه های 1 تا ۶4 

جمع بندی مبحث های
ژنتیک زیست شناسی 3:

صفحه های 1 تا ۶2 
زیست شناسی 2:

صفحه های 7۹ تا ۹۶ + 
مباحث ژنتیک گیاهی و 

جانوری

ن
دی

ور
فر

 18
و 

 17

17
ه 

حل
مر

جمع بندی فصل های 1 تا 3
صفحه های 8 تا 58

فیزیک 1
کل کتاب 

ترکیبات کربن دار 
شیمی

شیمی 2: 
صفحه های 28 تا 

48، ۶8 تا 70، 82،8۹ 
، 88 و ۹7 تا 11۹

جمع بندی مبحث های
گیاهی 

زیست شناسی 1: 
صفحه های 7۹ تا 111
زیست شناسی 2: 

صفحه های 11۹ تا 152 
زیست شناسی 3: 

صفحه های
77 تا ۹0

هندسه 
ریاضی 3: صفحه های 121 

تا 142 
ریاضی 2: صفحه های 1 

تا 10

نوسان و امواج + 
آشنایی با فیزیک 
اتمی و هسته ای
صفحه های 7۶ 

تا ۹۹

شیمی، راهی به 
سوی آینده ای 

روشن تر 
صفحه های 101 تا 108

فناوری های نوین زیستی 
صفحه های ۹1 تا 10۶

ن
دی

ور
فر

 3
و 1

 3
0

18
ه 

حل
مر

جمع بندی فصل های 4 و 5
صفحه های 5۹ تا 88

فیزیک 2
کل کتاب

محاسباتی شیمی
شیمی 1: 

صفحه های 4 تا 13،۶ 
تا 1۹، 5۶ تا ۶0، 81 تا 

85 و 102 تا 110
شیمی 2: 

صفحه های 21 تا 25، 
5۶ تا 58، ۶0 تا ۶8، 
70 تا 75. 83 تا 88، 
۹0 ، ۹1 ، ۹4، ۹5 و 121

جمع بندی مبحث های
جانوری

زیست شناسی 1: 
صفحه های 30 تا 32، 
45، 4۶، ۶5 تا ۶7، 7۶ 
و 77 زیست شناسی 2 : 

صفحه های 14، 15، 18، 33 
تا 3۶ ، 52، ۶2،
78 و 115 تا 118

احتمال 
ریاضی 3: صفحه های 143 

تا 148 
ریاضی 1: صفحه های 141 

تا 151
ریاضی 2: صفحه های 143 

تا 152

آشنایی با فیزیک 
اتمی و هسته ای
صفحه های ۹۹ 

تا 11۹

شیمی، راهی به 
سوی آینده ای 

روشن تر 
صفحه های 10۹ تا 

118

رفتارهای جانوران
صفحه های 107 تا 124

ت
ش

به
دی

 ار
15

و 
 14

1۹
ه 

حل
مر

جمع بندی فصل های ۶ و 7
صفحه های 8۹ تا 117 ------------- ------------- -------------

فصل های 4 تا 7
ریاضی 3: صفحه های 77 

تا 148 

فصل های 3 و 4 
صفحه های ۶2 تا 

 125

فصل های 3 و 4 
صفحه های ۶5 تا 121 

فصل های 5 تا 8 
صفحه های ۶3 تا 124

ت
ش

به
دی

 ار
2۹

و 
 2

8

20
ه 

حل
مر
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آزمون های مطابق با کنکور سراسری

اد
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21
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22
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23
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