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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 )در همه دروس عمومی و اختصاصی( 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
دهمی ها
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ه 1
حل
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هر
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22
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1

ستایش، ادبیات تعلیمی )چشمه( 
صفحه های 1۰ تا 1۷

ذاَك هَو اهلُل 
متن درس + الّتعاُرف +صيَغ األفعال 

صفحه های 1 تا 5

تفکر و اندیشه 
هدف زندگی 

صفحه های 11 تا 2۴

Saving Nature
Grammar تا ابتدای
صفحه های 15 تا 2۳

2 
له

رح
م

ان
 آب

6 
 و

ستایش، ادبیات تعلیمی )چشمه، از آموختن، 5
ننگ مدار( 

صفحه های 1۰ تا 2۷

ذاَك هَو اهلل 
درس 1 

صفحه های 1 تا 1۰

تفکر و اندیشه 
هدف زندگی، پر پرواز )تا ابتدای موانع رسیدن به 

هدف( 
صفحه های 11 تا ۳2

Saving Nature
Listening and Speaking تا ابتدای

صفحه های 15 تا 2۹

۳ 
له

رح
م

ان
 آب

2۰
و 

ستایش، ادبیات تعلیمی، ادبیات پایداری 1۹ 
)پاسداری از حقیقت( 
صفحه های 1۰ تا ۳6

ُة ِمن َرسوِل اهلِل ذاَك هَو اهلُل المواِعُظ الَعدديَّ
متن درس + األعداُد ِمن واِحٍد إلى مئٍة 

صفحه های 1 تا 15

تفکر و اندیشه 
هدف زندگی، پر پرواز 
صفحه های 11 تا ۳6

Saving Nature
Writing تا انتهای

صفحه های 15 تا ۳۹

۴ 
له

رح
م

ذر
 آ

۴ 
 و

ادبیات پایداری )پاسداری از حقیقت، درس آزاد، ۳
بیداد ظالمان( 

صفحه های 2۸ تا ۴۳

ُة ِمن َرسوِل اهلِل  المواِعُظ الَعدديَّ
درس 2 

صفحه های 11 تا 22

تفکر و اندیشه 
پر پرواز، پنجره ای به روشنایی 

صفحه های 26 تا ۴۸

Saving Nature
از ابتالی Grammar تا انتهای درس

صفحه های 2۹ تا ۴1

5 
له

رح
م

ذر
 آ

1۸
و 

ستایش، ادبیات تعلیمی، ادبیات پایداری، ادبیات 1۷ 
غنایی )مهر و وفا( 
صفحه های 1۰ تا 5۰

ُة ِمن َرسوِل اهلِل،َمطُر  ذاَک هَو اهلُل، المواِعُظ الَعدديَّ
َمک متن درس + اشكاُل األفعاِل )1( السَّ

صفحه های 1 تا 2۸

تفکر و اندیشه 
هدف زندگی، پر پرواز، پنجره ای به روشنایی، 

آیندۀ روشن 
صفحه های 11 تا 6۰

Saving Nature Wonders of Creation
Reading تا ابتدای
صفحه های 15 تا ۴۹

6 
له

رح
م

ی
 د

2 
 و

ادبیات غنایی، ادبیات سفر و زندگی )سفر به 1
بصره( 

صفحه های ۴۴ تا 6۳

لميُّ  مَک الّتعاُيُش السِّ مَطُر السَّ
متن  درس ۴ 

صفحه های 2۳ تا ۳۷

تفکر و اندیشه 
آیندۀ روشن، منزلگاه بعد 

صفحه های 5۰ تا ۷۰

Wonders of Creation
Pronunciation تا ابتدای

صفحه های ۴۳ تا 5۹
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2

ادبیات غنایی، ادبیات سفر و زندگی 
صفحه های ۴۴ تا ۷1

لمیُّ  َمک الّتعاُيُش السِّ مَطُر السَّ
درس های ۳ و ۴ 

صفحه های 2۳ تا ۴6

تفکر و اندیشه 
آیندۀ روشن، منزلگاه بعد، واقعۀ بزرگ 

صفحه های 5۰ تا ۸۰

Wonders of Creation
درس  2

صفحه های ۴۳ تا 6۹

۸ 
له

رح
م

ن
هم

۷ ب
و 

ستایش، ادبیات تعلیمی، ادبیات پایداری، ادبیات 6 
غنایی، ادبیات سفر و زندگی 

صفحه های 1۰ تا ۷1

َمک  ُة، مَطُر السَّ ذاَك هَو اهلُل، المواِعُظ الَعددیَّ
لمیُّ  الّتعاُيُش السِّ
درس های 1 تا ۴ 
صفحه های 1 تا ۴6

تفکر و اندیشه 
هدف زندگی، پر پرواز، پنجره ای به روشنایی، 

آیندۀ روشن، منزلگاه بعد، واقعۀ بزرگ 
صفحه های 11 تا ۸۰

Saving Nature
Wonders of Creation

درس های 1 و 2 
صفحه های 15 تا 6۹

۹ 
له

رح
م

ن
هم

2 ب
۰ 

 و
1۹

ادبیات سفر و زندگی، ادبیات انقالب اسالمی 
)دریادالن صف شکن( 
صفحه های 56 تا ۸1

لمیُّ »هذا َخلُق اهلِل«  الّتعاُيُش السِّ
متن درس 5 

صفحه های ۳5 تا 5۰

تفکر و اندیشه 
واقعۀ بزرگ، فرجام کار 

صفحه های ۷2 تا ۹۴

Wonders of Creation
Listening and Speaking از ابتدای

The Value of Knowledge
New Words and Expressions تا انتهای

صفحه های 5۸ تا ۷۹

1۰
ه 

حل
مر

ند
سف

5 ا
و 

ادبیات انقالب اسالمی )دریادالن صف شکن، خاک ۴ 
آزادگان( 

صفحه های ۷2 تا ۹1

»هذا َخلُق اهلل« 
ُة +  ُة و الُجملُة االسميَّ متن درس + الُجملُة الفعليَّ

مَع سائِق َسّياَرِة اآلجَرِة 
صفحه های ۴۷ تا 5۳

تفکر و اندیشه 
فرجام کار 
قدم در راه 
آهنگ سفر 

صفحه های ۸2 تا 1۰6

The Value of Knowledge
Listening and Speaking تا ابتدای

صفحه های ۷1 تا ۸6

11 
له

رح
م

ند
سف

1 ا
۹ 

 و
1۸

ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات حماسی )رستم و 
اشکبوس( 

صفحه های ۷2 تا 1۰1

»هذا َخلُق اهلل« ذوالَقرَنیِن 
متن درس + الِفعُل الَمجهول 

صفحه های ۴۷ تا 66

تفکر و اندیشه 
فرجام کار 
قدم در راه 

آهنگ سفر، دوستی با خدا 
صفحه های ۸2 تا 11۸

The Value of Knowledge
 Writing تا انتهای
صفحه های ۷1 تا ۹۳

12
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 6
و 

 5

ستایش، ادبیات تعلیمی، ادبیات پایداری، ادبیات 
غنایی، ادبیات سفر و زندگی 

صفحه های 1۰ تا ۷1

َمک،  ُة، مَطُر السَّ ذاَك هَو اهلُل، المواِعُظ الَعدديَّ
لمیُّ الّتعاُيُش السِّ

درس های 1 تا ۴ 
صفحه های 1 تا ۴6

تفکر و اندیشه 
هدف زندگی، پر پرواز، پنجره ای به روشنایی، 

آیندۀ روشن، منزلگاه بعد، واقعۀ بزرگ 
صفحه های 11 تا ۸۰

Saving Nature
Wonders of Creation

درس های 1 و 2
صفحه های 15 تا 6۹
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 1۷

ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات حماسی 
صفحه های ۷2 تا 1۰۹

»هذا َخلُق اهلِل«، ذوالَقرَنيِن 
درس های 1 تا 6 

صفحه های ۴۷ تا ۷2

تفکر و اندیشه 
قدم در راه 

فرجام کار، آهنگ سفر، دوستی با خدا 
صفحه های ۸1 تا 11۸

The Value of Knowledge
درس ۳ 

صفحه های ۷1 تا ۹5

1۴
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 ۳
و 1

 ۳
۰

ادبیات حماسی )ُگردآفرید(، ادبیات داستانی 
)طوطی و بّقال، درس آزاد( 

صفحه های 1۰2 تا 11۹

ذوالَقرَنيِن )مَع َمسؤوِل اسِتقباِل الُفنُدِق( 
یا َمن في الِبحاِر َعجائُبُه 

صفحه های 6۷ تا ۸۸

قدم در راه 
دوستی با خدا، یاری از نماز و روزه 

صفحه های 1۰۸ تا 1۳2

The Value of Knowledge
Writing از ابتدای

Traveling the World
Grammar تا ابتدای
صفحه های ۹1 تا 1۰6

15
ه 

حل
مر

ت
ش

به
دی

 ار
15

و 
 1۴

ادبیات داستانی )طوطی و بّقال، درس آزاد، 
خسرو( 

صفحه های 11۰ تا 12۹

لميِع في األدِب  یا َمن في الِبحاِر َعجائُبُه ِصناعُة التَّ
الفاِرسيِّ

متن درس + ِاسُم الفاِعِل و اسُم الَمفعوِل و اسُم 
الُمباَلغِة 

صفحه های ۷۳ تا ۹5

قدم در راه 
یاری از نماز و روزه، فضیلت آراستگی 

صفحه های 12۰ تا 1۴2

Traveling the World
Pronunciation تا ابتدای

صفحه های ۹۷ تا 11۳

16
ه 

حل
مر

ت
ش

به
دی

 ار
2۹

و 
 2

۸

ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات حماسی، ادبیات 
داستانی، ادبیات جهان 
صفحه های ۷2 تا 1۴۹

لميِع في  »هذا َخلُق اهلِل«، ذوالَقرَنیِن،...« ِصناعُة التَّ
األدِب الفاِرسيِّ

درس های 5 تا ۸
صفحه های ۴۷ تا 1۰2

تفکر و اندیشه 
فرجام کار 
قدم در راه 

آهنگ سفر ...، دوستی با خدا، فضیلت آراستگی، 
زیبایی پوشیدگی 

صفحه های ۸2 تا 152

The Value of Knowledge
Traveling the World

درس های ۳ و ۴ 
صفحه های ۷1 تا 11۹
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 برنامه آزمون دروس اختصاصی
دهمی های تجربی
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حل

مر

هر
 م

22
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 2
مجموعه، الگو و دنباله 1

فصل 1 مجموعه های متناهی و نامتناهی و متمم 
یک مجموعه 

صفحه های 1 تا 13

دنیای زنده 
فصل 1 تا پایان غشای یاخته ای 

صفحه های 1 تا 12

فیزیک و اندازه گیری
فصل 1 تا پایان اندازه گیری و دستگاه بین المللی 

یکاها
صفحه های 1 تا 13 

کیهان زادگاه الفبای هستی 
فصل 1 تا پایان طبقه بندی عنصرها

صفحه های 1 تا 13 

2 
له

رح
م

ان
 آب

6 
 و

مجموعه، الگو و دنباله 5
فصل 1 مجموعه های متناهی و نامتناهی تا پایان 

دنبالۀ حسابی 
صفحه های 1 تا 2۴ 

دنیای زنده 
فصل 1 

صفحه های 1 تا 16

فیزیک و اندازه گیری 
فصل 1 

صفحه های 1 تا 22 

کیهان زادگاه الفبای هستی 
فصل 1 تا پایان شمارش ذره ها از روی جرم آن ها 

صفحه های 1 تا 1۹ 

3 
له

رح
م

ان
 آب

20
و 

مجموعه، الگو و دنباله / مثلثات 1۹ 
فصل 1 تا پایان و فصل 2 تا پایان نسبت های 

مثلثاتی 
صفحه های 1 تا 35 

دنیای زنده / گوارش و جذب مواد 
فصل 1 و فصل 2 تا پایان ساختار و عملکرد لوله 

گوارش
صفحه های 1 تا 2۴

فیزیک و اندازه گیری / ویژگی های فیزیکی مواد 
فصل 1 و فصل 2 تا پایان نیروهای بین مولکولی 

صفحه های 1 تا 32 

کیهان زادگاه الفبای هستی 
فصل 1 تا پایان نشر نور و طیف نشری

صفحه های 1 تا 23 

۴ 
له

رح
م

ذر
 آ

۴ 
 و

مجموعه، الگو و دنباله / مثلثات 3
فصل 1 از ابتدای دنبالۀ هندسی تا پایان فصل و 

فصل 2 تا پایان دایرۀ مثلثاتی 
صفحه های 25 تا ۴1

گوارش و جذب مواد 
فصل 2

صفحه های 1۷ تا 32 

ویژگی های فیزیکی مواد 
فصل 2 تا ابتدای فشارسنج هوا )بارومتر( 

صفحه های 23 تا 3۷

کیهان زادگاه الفبای هستی 
فصل 1 از ابتدای نور کلید شناخت جهان تا 

پایان توزیع الکترون ها در الیه ها و زیر الیه ها 
صفحه های 1۹ تا 30 

5 
له

رح
م

ذر
 آ

18
و 

مجموعه، الگو و دنباله / مثلثات / توان های گویا 1۷ 
و عبارت های جبری 

فصل 1 ، فصل 2 و فصل 3 تا پایان ریشه و توان 
صفحه های 1 تا 53 

دنیای زنده / گوارش و جذب مواد / تبادالت گازی
فصل 1 و فصل 2 و فصل 3 تا پایان بخش 

مبادله ای
صفحه های 1 تا 38 

فیزیک و اندازه گیری / ویژگی های فیزیکی مواد 
فصل 1 و فصل 2 تا پایان فشار در شاره ها 

صفحه های 1 تا ۴0

کیهان زادگاه الفبای هستی 
فصل 1 تا پایان ساختار اتم و رفتار آن

صفحه های 1 تا 38 

6 
له

رح
م

ی
 د

2 
 و

مثلثات / توان های گویا و عبارت های جبری 1
فصل 2 از ابتدای روابط بین نسبت های مثلثاتی 

تا پایان فصل و فصل 3 
صفحه های ۴2 تا 68 

گوارش و جذب مواد / تبادالت گازی 
فصل 2 از ابتدای تنوع گوارش در جانداران تا 
پایان فصل و فصل 3 تا پایان تهویۀ ششی 

صفحه های 30 تا ۴۴

ویژگی های فیزیکی مواد 
فصل 2 از ابتدای فشارسنج هوا )بارومتر( تا پایان 

فصل 
صفحه های 3۷ تا 52 

کیهان زادگاه الفبای هستی / ردپای گازها در 
زندگی 

فصل 1 از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا 
پایان فصل و فصل 2 تا پایان اکسیژن، گازی 

واکنش پذیر در هواکره 
صفحه های 30 تا 52 
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له
رح

م

خ
ری

تا

شیمی 1فیزیک 1زیست شناسی 1ریاضی 1

۷ 
له

رح
م

ی
 د

23
و 

 2
2

مثلثات /توان های گویا و عبارت های جبری / 
معادله ها و نامعادله ها 

فصل 2 از ابتدای روابط بین نسبت های مثلثاتی 
تا پایان فصل، فصل 3 و فصل ۴ تا پایان معادلۀ 

درجه دوم و روش های مختلف حل آن 
صفحه های ۴2 تا ۷۷

تبادالت گازی / گردش مواد در بدن
فصل 3 و فصل ۴ تا پایان شبکه هادی قلب

صفحه های 33 تا 52 

ویژگی های فیزیکی مواد/ کار، انرژی و توان 
فصل 2 از ابتدای فشارسنج هوا )بارومتر( تا پایان 

فصل و فصل 3 تا پایان کار انجام شده توسط 
نیروی ثابت 

صفحه های 3۷ تا 60 

کیهان زادگاه الفبای هستی / ردپای گازها در 
زندگی 

فصل 1 از ابتدای آرایش الکترونی اتم تا پایان 
فصل و فصل 2 تا پایان رفتار اکسیدهای فلزی و 

نافلزی
صفحه های 30 تا 60 

8 
له

رح
م

ن
هم

۷ ب
و 

 6

مجموعه، الگو و دنباله / مثلثات /توان های گویا 
و عبارت های جبری / معادله ها و نامعادله ها 

فصل 1 تا فصل 3 و فصل ۴ تا پایان معادلۀ درجه 
دوم و روش های مختلف حل آن 

صفحه های 1 تا ۷۷

دنیای زنده / گوارش و جذب مواد/ تبادالت گازی 
/ گردش مواد در بدن 

فصل 1 تا فصل 3 و فصل ۴ تا پایان شبکه هادی 
قلب

صفحه های 1 تا 52 

فیزیک و اندازه گیری / ویژگی های فیزیکی مواد / 
کار، انرژی و توان 

فصل 1، فصل 2 و فصل 3 تا پایان کار انجام شده 
توسط نیروی ثابت 
صفحه های 1 تا 60 

کیهان زادگاه الفبای هستی / ردپای گازها در 
زندگی 

فصل 1 و فصل 2 تا پایان رفتار اکسیدهای فلزی 
و نافلزی 

صفحه های 1 تا 60 

۹ 
له

رح
م

ن
هم

2 ب
0 

 و
توان های گویا و عبارت های جبری / معادله ها و 1۹

نامعادله ها 
فصل 3 از ابتدای توان های گویا تا پایان فصل و 

فصل ۴ تا پایان فصل 
صفحه های 5۹ تا ۹3

تبادالت گازی / گردش مواد در بدن 
فصل 3 از ابتدای تهویه ششی تا پایان فصل و 

فصل ۴ تا پایان سرخرگ ها 
صفحه های ۴0 تا 5۷ 

ویژگی های فیزیکی مواد/ کار، انرژی و توان 
فصل 2 از ابتدای شاره در حرکت و اصل برنولی تا 
پایان فصل و فصل 3 تا پایان کار و انرژی جنبشی 

صفحه های ۴3 تا 6۴ 

ردپای گازها در زندگی 
فصل 2 از ابتدای هوا معجونی ارزشمند تا پایان 

اثر گلخانه ای
صفحه های ۴8 تا 6۹ 

10
ه 

حل
مر

ند
سف

5 ا
و 

معادله ها و نامعادله ها / تابع ۴ 
فصل ۴ از ابتدای سهمی تا پایان فصل و فصل 5 

تا پایان مفهوم تابع و بازنمایی های آن 
صفحه های ۷8 تا 100

گردش مواد در بدن 
فصل ۴ از ابتدای چرخه ضربان قلب تا پایان 

خون 
صفحه های 52 تا 6۴ 

کار، انرژی و توان 
فصل 3 از ابتدای کار و انرژی جنبشی تا پایان 

پایستگی انرژی مکانیکی
صفحه های 61 تا ۷0 

ردپای گازها در زندگی 
فصل 2 از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون 

پایستگی جرم تا پایان اوزون، دگرشکلی از 
اکسیژن در هوا کره

صفحه های 61 تا ۷6 

11 
له

رح
م

ند
سف

1 ا
۹ 

 و
معادله ها و نامعادله ها / تابع 18

فصل ۴ از ابتدای سهمی تا پایان فصل و فصل 5 
تا پایان دامنه و برد توابع 

صفحه های ۷8 تا 108

گردش مواد در بدن / تنظیم اسمزی و دفع مواد 
زائد 

فصل ۴ از ابتدای چرخه ضربان قلب تا پایان 
فصل و فصل 5 تا پایان هم ایستایی و کلیه ها 

صفحه های 52 تا ۷2 

کار، انرژی و توان 
فصل 3 از ابتدای کار و انرژی جنبشی تا پایان 

فصل 
صفحه های 61 تا 82 

ردپای گازها در زندگی 
فصل 2 از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون 

پایستگی جرم تا پایان فصل 
صفحه های 61 تا 8۴ 
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12
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 6
و 

مجموعه، الگو و دنباله / مثلثات /توان های گویا 5 
و عبارت های جبری / معادله ها و نامعادله ها 

فصل 1 تا فصل 3 و فصل ۴ تا پایان معادلۀ درجۀ 
دوم و روش های مختلف حل آن 

صفحه های 1 تا 77 

دنیای زنده / گوارش و جذب مواد / تبادالت گازی 
/ گردش مواد در بدن 

فصل 1 تا فصل 3 و فصل ۴ تا پایان شبکه هادی 
قلب

صفحه های 1 تا 52 

فیزیک و اندازه گیری / ویژگی های فیزیکی مواد / 
کار، انرژی و توان 

فصل 1، فصل 2 و فصل 3 تا پایان کار انجام شده 
توسط نیروی ثابت 
صفحه های 1 تا 60 

کیهان زادگاه الفبای هستی / ردپای گازها در 
زندگی 

فصل 1 و فصل 2 تا پایان رفتار اکسیدهای فلزی 
و نافلزی

صفحه های 1 تا 60 

13
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 18
و 

 1۷

معادله ها و نامعادله ها / تابع 
فصل ۴ از ابتدای سهمی تا پایان فصل و فصل 5 

صفحه های ۷8 تا 11۷  

گردش مواد در بدن / تنظیم اسمزی و دفع مواد 
زائد 

فصل ۴ از ابتدای چرخه ضربان قلب تا پایان 
فصل و فصل 5 

صفحه های 52 تا ۷۷ 

کار، انرژی و توان/ دما و گرما 
فصل 3 از ابتدای کار و انرژی جنبشی تا پایان 

فصل و فصل ۴ تا پایان دما و دما سنجی 
صفحه های 61 تا 8۷ 

ردپای گازها در زندگی / آب، آهنگ زندگی 
فصل 2 از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون 
پایستگی جرم تا پایان فصل و فصل 3 تا پایان 

همراهان ناپیدای آب
صفحه های 61 تا ۹2 

1۴
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 3
و 1

 3
0

تابع/ شمارش، بدون شمردن 
از ابتدای انواع تابع تا پایان فصل و فصل 6 تا 

پایان جایگشت
صفحه های 10۹ تا 132

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد/ از یاخته تا گیاه 
فصل 5 از ابتدای تشکیل ادرار و تخلیه آن تا 
پایان فصل و فصل 6 تا پایان سامانۀ بافتی 

صفحه های ۷3 تا 8۹ 

دما و گرما 
فصل ۴ تا پایان گرما 
صفحه های 83 تا 102 

آب، آهنگ زندگی 
فصل  3 تا پایان نیروهای بین مولکولی آب، فراتر 

از انتظار
صفحه های 85 تا 10۷ 

15
ه 

حل
مر

ت
ش

به
دی

 ار
15

و 
 1۴

شمارش، بدون شمردن / آمار و احتمال 
فصل 6 و فصل ۷ تا پایان احتمال یا اندازه گیری 

شانس 
صفحه های 118 تا 151 

از یاخته تا گیاه /جذب و انتقال مواد در گیاهان 
فصل 6 و فصل ۷ تا پایان تغذیۀ گیاهی 

صفحه های ۷۹ تا 101 

دما و گرما 
فصل ۴ از ابتدای انبساط گرمایی تا پایان تغییر 

حالت های ماده 
صفحه های 8۷ تا 111 

آب، آهنگ زندگی 
فصل 3 از ابتدای محلول و مقدار حل شونده ها تا 

پایان آیا گازها هم در آب حل می شوند؟ 
صفحه های ۹3 تا 116 

16
ه 

حل
مر

ت
ش

به
دی

 ار
2۹

و 
 2

8

معادله ها و نامعادله ها/ تابع/ شمارش، بدون 
شمردن / آمار و احتمال 

فصل ۴ از ابتدای سهمی تا پایان فصل ۷ 
صفحه های ۷8 تا 1۷0

گردش مواد در بدن / تنظیم اسمزی و دفع مواد 
زائد / از یاخته تا گیاه /جذب و انتقال مواد در 

گیاهان 
فصل ۴ از ابتدای ساختار بافتی قلب تا پایان 

فصل، فصل های 5، 6 و ۷  
صفحه های 51 تا 111 

کار، انرژی و توان / دما و گرما 
فصل 3 از ابتدای کار و انرژی جنبشی تا پایان 

فصل و فصل ۴  
صفحه های 61 تا 120 

ردپای گازها در زندگی / آب، آهنگ زندگی
 فصل 2 از ابتدای واکنش های شیمیایی و قانون 

پایستگی جرم تا پایان فصل و فصل 3 
صفحه های 61 تا 122 
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