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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 1402 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 یازدهم )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
یازدهمی ها
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این مرحله شامل دروس عمومی نمی شود

2 
له

رح
م

ور
ری

شه
 2

5 
 و

24

این مرحله شامل دروس عمومی نمی شود
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)ستایش لطف خدا(  1

• ادبیات تعلیمی
)نیکی(

صفحۀ 10 تا صفحۀ 16

----------------
ِمن آیاِت األخالق

)متن درس، اسم الّتفضیل(
صفحۀ 1 تا 6 

تفکر و اندیشه )هدایت الهی( 
صفحه ی 8 تا 18

Understanding People
 )Get Ready, Conversation, New 

Words and Expressions(
صفحه ی 15 تا 23

4 
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6 
 و

)ستایش لطف خدا(  5
ادبیات تعلیمی

)نیکی، قاضی ُبست(
صفحۀ 10 تا صفحۀ 25

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

ِمن آیاِت األخالق
)متن درس، اسم الّتفضیل و اسُم 

الَمکاِن، فی  سوِق مشهد(
صفحۀ 1 تا 10

تفکر و اندیشه )هدایت الهی(
)تداوم هدایت(

»فطرت مشترک منشأ دین واحد، علل 
فرستادن پیامبران متعدد« 

صفحه ی 8 تا 28

Understanding People 
)Get Ready..... Reading. 

Vocabulary
Development(
صفحه 15 تا 27

5 
له

رح
م

ان
 آب

20
و 

 19

)ستایش لطف خدا(  
• ادبیات تعلیمی
• ادبیات پایداری

)در امواج سند، درس آزاد(
صفحۀ 10 تا صفحۀ 37

ستایش 
اجزای نوشته: ساختار و محتوا 

صفحه ی 11 تا 33

ِمن آیاِت األخالق
صفحۀ 1 تا 16

تفکر و اندیشه )هدایت الهی
و تداوم هدایت(
صفحه ی 8 تا 32

Understanding People 
)Get Ready….. Vocabulary 
Development, Grammar(

صفحه ی 15 تا 31

6 
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ادبیات پایداری3
)در امواج سند، آغازگری تنها(

صفحۀ 27 تا صفحۀ 50
----------------

ِمن آیاِت األخالق )تمارین(
ِم فی َمحضِر الُمعلِّ

)متن درس(
صفحۀ 11 تا 20

تفکر و اندیشه )تداوم هدایت(
»عوامل ختم نبوت، وظیفۀ پیروان 

پیامبران گذشته«
)معجزه ی جاویدان(   

صفحه ی 28 تا 44

Understanding People 
)Grammar... Pronunciation(

صفحه ی 28 تا 36

7 
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 17

)ستایش لطف خدا(  
• ادبیات تعلیمی • ادبیات پایداری 

• ادبیات غنایی
)پروردۀ عشق(

صفحۀ 10 تا صفحۀ 56 

ستایش 
اجزای نوشته: ساختار و محتوا 
گسترش محتوا )1(: زمان و مکان

صفحه ی 11 تا 51

ِمن آیاِت األخالق 
ِم فی َمحضِر الُمعلِّ
صفحۀ 1 تا 28

تفکر و اندیشه )هدایت الهی، 
تداوم هدایت، معجزه ی جاویدان، 

مسئولیت های پیامبران »ص«(
صفحه ی 8 تا 58

Understanding People
)Get Ready...., Writing(

صفحه ی 15 تا 45

8 
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 و

ادبیات غنایی1
ادبیات سفر و زندگی  

)در کوی عاشقان(
صفحه 51 تا صفحه 74

----------------
ِم فی َمحضِر الُمعلِّ

َعجائُب األشجاِر )متن درس(
صفحۀ 17 تا 32

تفکر و اندیشه )مسئولیت های پیامبر 
»ص« و امامت، تداوم رسالت(

صفحه ی 45 تا 70

Understanding People )Writing(
• A Healthy Lifestyle 

)Get Ready, Conversation(
صفحه ی 37 تا 54
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• ادبیات غنایی2

• ادبیات سفر و زندگی  
)در کوی عاشقان، ذوق لطیف(

صفحه 51 تا صفحه 85

• گسترش محتوا )2(: شخصیت
صفحه ی 54 تا 69

ِم • فی َمحضِر الُمعلِّ
• َعجائُب األشجاِر 

صفحۀ 17 تا 42

تفکر و اندیشه )مسئولیت های پیامبر 
»ص« ، امامت، تداوم رسالت و 

پیشوایان اسوه(
صفحه ی 45 تا 84

Understanding People )Writing(
• A Healthy Lifestyle 

)Get Ready. ... Reading(
صفحه ی 37 تا 60

10
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 6

مباحث نیم سال اول
صفحۀ 10 تا 85

مباحث نیم سال اول
صفحۀ 11 تا 69

مباحث نیم سال اول
صفحۀ 1 تا 42

مباحث نیم سال اول
صفحۀ 8 تا 48

مباحث نیم سال اول
صفحۀ 15 تا 60

11 
له
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م
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 و
• ادبیات سفر و زندگی19

• ادبیات انقالب اسالمی
)بانگ جرس(

صفحه ی 65 تا 92

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

• عجائُب األشجاِر 
)الَمعرفُة و الّنكرُة في الَملعِب الّرياضّي( 

• آداُب الَكالِم )متن درس(
صفحه ی 33 تا 46

تفکر و اندیشه )امامت، تداوم رسالت، 
پیشوایان اسوه و وضعیت فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از 

رحلت رسول خدا( 
صفحه 59 تا 94

A Healthy Lifestyle 
)Get Ready, ..., Grammar(

صفحه ی 49 تا 67

12
ه 
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ند
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 4

• ادبیات انقالب اسالمی 
)بانگ جرس، یاران عاشق(

صفحه ی 87 تا 97
• آداُب الَكالِم ----------------

صفحه ی 43 تا 54

تفکر و اندیشه )وضعیت فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از 
رحلت رسول خدا( )احیای ارزش های 

راستین( 
»اقدامات مربوط به مرجعیت دینی« 

صفحه ی 85 تا 102

A Healthy Lifestyle )Vocabulary 
Development, ..., Pronunciation(

صفحه ی 61 تا 71

13
ه 

حل
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ند
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1 ا
9 

 و
• ادبیات انقالب اسالمی 18

• ادبیات حماسی 
)کاوه دادخواه، درس آزاد(

صفحه ی 87 تا 111

گسترش محتوا )3(: گفت وگو
صفحه ی 72 تا 83

• آداُب الَكالِم 
• الِكذُب 

صفحه ی 43 تا 63

تفکر و اندیشه )وضعیت فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از 
رحلت رسول خدا، احیای ارزش های 

راستین( 
صفحه ی 85 تا 106

A Healthy Lifestyle )Vocabulary 
Development, ..., Writing(

صفحه ی 61 تا 77

14
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و 

)ستایش، لطف خدا( 5 
• ادبیات تعلیمی • ادبیات پایداری

• ادبیات غنایی • ادبیات سفر و زندگی 
صفحه 10 تا 85

• ستایش 
• اجزای نوشته: ساختار و محتوا 
• گسترش محتوا )1(: زمان و مکان
• گسترش محتوا )2(: شخصیت

صفحه ی 11 تا 69

• ِمن آياِت األخالِق
ِم  • في َمحضِر الُمعلِّ
• َعجائُب األشجاِر 
صفحه ی 1 تا 42

تفکر و اندیشه )هدایت الهی. 
تداوم هدایت، معجزۀ جاویدان، 

مسئولیت های پیامبر »ص«، امامت، 
تداوم رسالت و پیشوایان اسوه( 

صفحه ی 8 تا 84

• Understanding People 
• A Healthy Lifestyle 

)Get Ready, ..., Reading(
صفحه ی 15 تا 60
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• ادبیات انقالب اسالمی 
• ادبیات حماسی 
صفحه ی 87 تا 117

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

• آداُب الَكالِم • الِكذُب 
• آّنه ماری شیِمل )متن درس( 

صفحه ی 43 تا 68

تفکر و اندیشه )وضعیت فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از 
رحلت رسول خدا، )احیای ارزش های 

راستین( )عصر غیبت( 
»غیبت امام مهدی، چگونگی امامت 

حضرت مهدی در عصر غیبت« 
صفحه ی 85 تا 114

• A Healthy Lifestyle 
)Vocabulary Development, ..., 

Writing(
Art and Culture 

)Get Ready, Conversation(
صفحه ی 61 تا 86

16
ه 
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 3
و 1

 3
0

ادبیات حماسی )حمله حیدری(
ادبیات داستانی 

)کبوتر طوق دار قصۀ عینکم( 
صفحه ی 112 تا 139

سفرنامه 
صفحه ی 86 تا 103

آّنه ماری شیِمل 
ِة  • تأثيُر الّلغِة الفارسّيِة على الّلغِة الَعربيَّ

)متن درس( 
صفحه ی 65 تا 82

تفکر و اندیشه )عصر غیبت، مرجعیت 
و والیت فقیه( 

صفحه ی 107 تا 133

• A Healthy Lifestyle
)What you learned(

• Art and Culture )Get Ready...., 
Reading,Vocabulary

Development(
صفحه ی 78 تا 94

17
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• ادبیات داستانی 
• ادبیات جهان 
)خاموشی دریا( 

صفحه های 119 تا 146

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

آّنه ماری شیِمل )ترجمة الفعل 
الُمضارع 2(

ِة  • تأثيُر الّلغِة الفارسّيِة على الّلغِة الَعربيَّ
)متن درس، معانی األفعال الّناقصة، مَع 

الّطبيِب( 
صفحه ی 69 تا 85

تفکر و انديشه )عصر غیبت( 
»موعود و منجی در ادیان تا پایان 

درس« 
تفکر و اندیشه )مرجعیت و والیت 

فقيه( 
در مسیر )عزت نفس(
صفحه ی 115 تا 144

Art and Culture 
)New Words and Expressions, 

...,Listening and Speaking(
صفحه ی 87 تا 100

18
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8

مباحث نیم سال دوم 
صفحه ی 87 تا 157

مباحث نیم سال دوم
صفحۀ 72 تا 124

مباحت نیم سال دوم 
صفحه ی 43 تا 91

مباحث نیم سال دوم 
صفحه ی 85 تا 158

مباحث نیم سال دوم
صفحه ی 61 تا 107
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 برنامه آزمون دروس اختصاصی
یازدهمی های ریاضی
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مسائل استوکیومتری مثلثات + معادله ها و نامعادله ها
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مسائل محلول ها  تابع، شمارش، بدون شمردن، آمار و احتمال
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جبر و معادله )مجموع جمالت 1

دنباله های حسابی و هندسی و 
معادالت درجه دوم تا ابتدای روش 

هندسی حل معادالت( 
صفحه های 1 تا 13

دایره )مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره 
تا ابتدای زاويه ظلی(
صفحه های ۹ تا 14

آشنایی با مبانی ریاضیات )آشنایی با 
منطق ریاضی تا ابتدای سورها( 

صفحه های 1 تا 13

الکتریسیتۀ ساکن )بار الکتریکی، 
پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی، 

قانون کولن و بر هم نهی نیروهای 
الكتروستاتیکی( 
صفحه های 1 تا 1۰

قدر هدایای زمینی را بدانیم )از 
ابتدای فصل تا ابتدای دنیایی رنگی با 

 )d عنصرهای دستۀ
صفحه های 1 تا 14

4 
له

رح
م

ان
 آب

6 
 و

جبر و معادله )مجموع جمالت 5
دنباله های حسابی و هندسی، معادالت 

درجه دوم و معادالت گویا و گنگ( 
صفحه های 1 تا 22

دایره )مفاهیم اولیه و زاویه ها در 
دایره( 

صفحه های ۹ تا 17

آشنایی با مبانی ریاضیات )آشنایی با 
منطق ریاضی( 

صفحه های 1 تا 18

الکتریسیته ساکن )بار الکتریکی، 
پایستگی ... بر هم نهی نیروهای 

الکتروستاتیکی، میدان الکتریکی،... و 
بر هم نهی میدان های الکتریکی( 

صفحه های 1 تا 17

قدر هدایای زمینی را بدانیم )از 
ابتدای فصل تا ابتدای دنیای واقعی 

واکنش ها(
صفحه های 1 تا 22

5 
له

رح
م

ان
 آب

2۰
و 

 1۹

جبر و معادله )مجموع جمالت 
دنباله های حسابی و هندسی، معادالت 

درجه دوم، معادالت گویا و گنگ و 
قدرمطلق و ویژگی های آن( 

صفحه های 1 تا 28 

دایره )مفاهیم اولیه و زاویه ها در 
دایره - رابطه های طولی در دایره - رسم 
مماس بر دایره از نقطه ای خارج دایره 
- حالت های دو دایره نسبت به هم( 

صفحه های ۹ تا 2۰ 

آشنایی با مبانی ریاضیات )آشنایی با 
منطق ریاضی - مجموعه و زیرمجموعه( 

صفحه های 1 تا 25 

الکتریسیتۀ ساکن )بار الکتریکی، 
پایستگی - بر هم نهی میدان های 
الکتریکی، خطوط میدان الکتریکی، 
انرژی پتانسیل الکتریکی، پتانسیل 

الکتریکی(
صفحه های 1 تا 27

قدر هدایای زمینی را بدانیم )از 
ابتدای فصل تا ابتدای نفت، هدیه ای 

شگفت انگیز( 
صفحه های 1 تا 28 

6 
له

رح
م

ذر
 آ

4 
 و

جبر و معادله )قدر مطلق و ویژگی های 3
آن، آشنایی با هندسه تحلیلی( 

صفحه های 23 تا 36 

دایره 
)رابطه های طولی در دایره - رسم 

مماس بر دایره از نقطه ای خارج دایره- 
حالت های دو دایره نسبت به هم و 
مماس مشترک ها - چندضلعی های 

محاطی و محیطی تا ابتدای دایره های 
محیطی و محاطی مثلث( 

صفحه های 18 تا 25 

آشنایی با مبانی ریاضیات )مجموعه 
و زیر مجموعه - جبر مجموعه ها تا 

ابتدای ضرب دکارتی( 
صفحه های 1۹ تا 35 

الکتریسیته ساکن )از ابتدای خطوط 
میدان الکتریکی تا ابتدای خازن( 

صفحه های 17 تا 32

قدر هدایای زمینی را بدانیم )از 
ابتدای دنیای واقعی واکنش ها تا 

ابتدای آلكان ها، هیدروکربن هایی با 
پیوندهای یگانه(

صفحه های 22 تا 32

7 
له

رح
م

ذر
 آ

18
و 

جبر و معادله )كل فصل 1(/ تابع 17 
)آشنایی بیشتر با تابع، انواع توابع تا 

ابتدای معادالت و توابع( 
صفحه های 1 تا 48 

دایره )مفاهیم اولیه و زاویه ها در 
دایره - رابطه های طولی در دایره 

- چندضلعی های محاطی و محیطی- 
دایره های محیطی و محاطی مثلث( 

صفحه های ۹ تا 26

آشنایی با مبانی ریاضیات 
)كل فصل 1( 

صفحه های 1 تا 38 

الکتریسیتۀ ساکن )كل فصل 1( 
صفحه های 1 تا 44

قدر هدایای زمینی را بدانیم )از 
ابتدای فصل تا ابتدای الكن ها 

هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه( 
صفحه های 1 تا 3۹ 
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8 
له

رح
م

ی
 د

2 
 و

1

تابع )كل فصل 2( 
صفحه های 37 تا 7۰

دایره )دایره های محیطی و محاطی 
مثلث - چهارضلعی های محاطی 

و محیطی(/ تبدیل های هندسی و 
کاربردها )تبدیل های هندسی تا ابتدای 

بازتاب(
صفحه های 25 تا 37

آشنایی با مبانی ریاضیات )ضرب 
دکارتی بین دو مجموعه( / احتمال 

)مبانی احتمال( 
صفحه های 35 تا 47 

الکتریسیتۀ ساکن )از ابتدای خازن تا 
پایان فصل( / 

جریان الکتریکی )از ابتدای فصل تا 
ابتدای انواع مقاومت ها( 

صفحه های 32 تا 56

قدر هدایای زمینی را بدانیم )از 
ابتدای آلکان ها، هیدروکربن هایی 
با پیوندهای یگانه تا انتهای فصل( 
/ در پی غذای سالم )از ابتدای فصل 
تا ابتدای تهیه غذای آب پز،  تجربه 

تفاوت دما و گرما( 
صفحه های 32 تا 56 

۹ 
له

رح
م

ی
 د

23
و 

 2
2

تابع )كل فصل 2(/ توابع نمایی و 
لگاریتمی )تابع نمایی( 
صفحه های 37 تا 7۹ 

دایره )دایره های محیطی و محاطی 
مثلث چهار ضلعی های محاطی و 
محیطی( / تبدیل های هندسی و 

کاربردها )تبدیل های هندسی - بازتاب(
 صفحه های 25 تا 4۰ 

آشنایی با مبانی ریاضیات )ضرب 
دکارتی بین دو مجموعه(/ احتمال 
)مبانی احتمال - احتمال غیر هم 

شانس( 
صفحه های 35 تا 51 

الکتریسیتۀ ساکن )از ابتدای خازن 
تا پایان فصل( / جریان الکتریکی 
)از ابتدای فصل تا ابتدای توان در 

مدارهای الکتریکی(
صفحه های 32 تا 66

قدر هدایای زمینی را بدانیم )از ابتدای 
آلکانها، هیدروکربن هایی با پیوندهای 
یگانه تا انتهای فصل( / در پی غذای 

سالم )از ابتدای فصل تا ابتدای آنتالپی، 
همان محتوای انرژی است(  

صفحه های 32 تا 63 

1۰
ه 

حل
مر

ن
هم

7 ب
و 

جبر و معادله )كل فصل 1(/ تابع )كل 6 
فصل 2(/ توابع نمایی و لگاریتمی )تابع 

نمایی( 
صفحه های 1 تا 7۹

دایره )كل فصل 1( / تبدیل های 
هندسی )تبدیل های هندسی - بازتاب( 

صفحه های ۹ تا 4۰

آشنایی با مبانی ریاضیات )كل فصل 
1(/ احتمال )مبانی احتمال – احتمال 

غیر هم شانس( 
صفحه های 1 تا 51

الکتریسیتۀ ساکن )كل فصل 1(/ جریان 
الکتریکی )از ابتدای فصل تا ابتدای 

توان در مدارهای الکتریکی( 
صفحه های 1 تا 66

قدر هدایای زمینی را بدانیم )کل فصل( 
/ در پی غذای سالم )از ابتدای فصل تا 
ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی 

است( 
صفحه های 1 تا 63 

11 
له

رح
م

ن
هم

2 ب
۰ 

 و
تابع )از محاسبۀ وارون یک تابع 1۹

تا پایان فصل 2(/ توابع نمایی و 
لگاریتمی )كل فصل 3( 

صفحه های 57 تا ۹۰

تبدیل های هندسی و کاربردها 
)تبدیل های هندسی - بازتاب - انتقال 

- دوران( 
صفحه های 33 تا 45 

احتمال )از مبانی احتمال تا ابتدای 
تشخیص فضای نمونه - احتمال غيرهم 

شانس - احتمال شرطی تا سر قانون 
احتمال كل( 

صفحه های 43 تا 58 

جریان الکتریکی )از ابتدای عوامل مؤثر 
بر مقاومت الکتریکی تا ابتدای بستن 

مقاومت ها به صورت موازی( 
صفحه های 51 تا 73

در پی غذای سالم )از ابتدای فصل تا 
ابتدای آنتالپی سوختن، تکیه گاهی 

برای تأمین انرزی( 
صفحه های 4۹ تا 7۰

12
ه 

حل
مر

ند
سف

5 ا
و 

توابع نمایی و لگاریتمی )از ابتدای تابع 4 
لگاریتمی و لگاریتم تا پایان فصل 3(/ 

مثلثات )رادیان( 
صفحه های 8۰ تا ۹7 

تبدیل های هندسی و کاربردها 
)تبدیل های هندسی - انتقال - دوران 

- تجانس( 
صفحه های 4۰ تا 51 

احتمال )احتمال شرطی( 
صفحه های 52 تا 66 

جریان الکتریکی )از ابتدای توان در 
مدارهای الکتریکی تا پایان فصل( 

صفحه های 67 تا 82

در پی غذای سالم )از ابتدای آنتالپی، 
همان محتوای انرژی است تا ابتدای 

آهنگ واکنش( 
صفحه های 63 تا 77 
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13
ه 

حل
مر

ند
سف

1 ا
۹ 

 و
توابع نمایی و لگاریتمی )از ابتدای تابع 18

لگاریتمی و لگاریتم تا پایان فصل 3( 
/ مثلثات )رادیان، نسبت های مثلثاتی 

برخی زوایا و توابع مثلثاتی( 
صفحه های 8۰ تا 1۰۹

تبدیل های هندسی و کاربردها 
)تبدیل های هندسی - انتقال - دوران - 

تجانس – کاربردهایی از بازتاب( 
صفحه های 4۰ تا 54 

احتمال )احتمال شرطی- پیشامدهای 
مستقل و وابسته( 

صفحه های 52 تا 72 

جریان الکتریکی )از ابتدای توان در 
مدارهای الکتریکی تا پایان فصل( / 
مغناطیس )از ابتدای فصل تا ابتدای 
نیروی مغناطیسی وارد بر  سیم حامل 

جریان( 
صفحه های 67 تا ۹1

در پی غذای سالم )از ابتدای آنتالپی، 
همان محتوای انرژی است تا ابتدای 
سرعت متوسط و شیب نمودار مول - 

زمان( 
صفحه های 63 تا 86 

14
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 6
و 

جبر و معادله )كل فصل 1(/ تابع )كل 5 
فصل 2(/ توابع نمایی و لگاریتمی )تابع 

نمایی( 
صفحه های 1 تا 7۹

دایره ) كل فصل 1( تبدیل های هندسی 
و کاربردها )تبدیل های هندسی - 

بازتاب(
 صفحه های ۹ تا 4۰

آشنایی با مبانی ریاضیات )كل فصل 1( 
/ احتمال )مبانی احتمال – احتمال غیر 

هم شانس( 
صفحه های 1 تا 51

الکتریسیتۀ ساکن )كل فصل 1(/ جریان 
الکتریکی )از ابتدای فصل تا ابتدای 

توان در مدارهای الکتریکی( 
صفحه های 1 تا 66

قدر هدایای زمینی را بدانیم )کل فصل( 
/ در پی غذای سالم )تا ابتدای آنتالپی 

همان محتوای انرژی است( 
صفحه های 1 تا 63 

15
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 18
و 

توابع نمایی و لگاریتمی )از ابتدای تابع 17 
لگاریتمی و لگاریتم تا پایان فصل 3(/ 

مثلثات 
صفحه های 8۰ تا 112 

تبدیل های هندسی و کاربردها )انتقال 
– دوران - تجانس - کاربرد تبدیل ها( 

صفحه های 4۰ تا 6۰ 

احتمال )احتمال شرطی- پیشامدهای 
مستقل و وابسته( / آمار توصیفی 

)توصیف و نمایش داده ها( 
صفحه های 52 تا 82 

جریان الکتریکی )از ابتدای توان در 
مدارهای الکتریکی تا پایان فصل( / 
مغناطیس )از ابتدای فصل تا ابتدای 
میدان مغناطیسی حاصل از سيملولۀ 

حامل جریان( 
صفحه های 67 تا ۹۹

در پی غذای سالم )از ابتدای آنتالپی، 
همان محتوای انرژی است تا انتهای 

فصل( 
صفحه های 63 تا ۹6 

16
ه 

حل
مر

ن
دی

ور
فر

 3
و 1

 3
مثلثات )از روابط مثلثاتی مجموع و ۰

تفاضل زوايا تا پایان فصل 4(/ حد 
و پیوستگی )مفهوم حد و فرآیندهای 
حدی، حدهای یک طرفه و قضایای 

حد تا ابتدای حد توابع مثلثاتی( 
صفحه های 11۰ تا 136 

تبدیل های هندسی و کاربردها )مسائل 
پیدا کردن کوتاه ترین مسیر( / روابط 
طولی در مثلث )قضيۀ سینوس ها - 

فضیۀ کسینوس ها( 
صفحه های 54 تا 6۹ 

آمار توصیفی )كل فصل 3( 
صفحه های 73 تا 1۰1 

مغناطیس )از ابتدای نیروی مغناطیسی 
وارد بر سیم حامل جریان تا پایان 
فصل( / القای الکترومغناطیسی )از 

ابتدای فصل تا ابتدای قانون لنز(
 صفحه های ۹1 تا 117

در پی غذای سالم )از ابتدای سرعت 
متوسط و شیب نمودار مول - زمان تا 
انتهای فصل(/ پوشاک، نیازی پایان 

ناپذیر )از ابتدای فصل تا ابتدای 
واکنش استری شدن(  
صفحه های 86 تا 112 

17
ه 

حل
مر

ت
ش

به
دی

 ار
15

و 
حد و پیوستگی )مفهوم حد و 14 

فرایندهای حدی، حدهای یک طرفه، 
قضایای حد و محاسبۀ حد توابع 

کسری( 
صفحه های 113 تا 144

روابط طولی در مثلث )قضيۀ 
سينوس ها- قضيۀ کسینوس ها - قضيۀ 
نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ 

طول نیمسازها( 
صفحه های 61 تا 72 

آمار توصیفی )معیارهای گرایش به 
مرکز - معیارهای پراکندگی(/ آمار 

استنباطی )گردآوری داده ها( 
صفحه های 84 تا 117 

مغناطیس )از ابتدای میدان 
مغناطیسی حاصل از سيملولۀ 

حامل جریان تا پایان فصل( / القای 
الکترومغناطیسی )از ابتدای فصل تا 

ابتدای جریان متناوب( 
صفحه های ۹۹ تا 122

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر )از ابتدای 
فصل تا انتهای پلی آمیدها( 

صفحه های ۹7 تا 115 
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8

توابع نمایی و لگاریتمی )از ابتدای تابع 
لگاریتمی و لگاریتم تا پایان فصل 3(/ 
مثلثات )كل فصل 4(/ حد و پیوستگی 

)كل فصل 5( 
صفحه های 8۰ تا 151 

تبدیل های هندسی و کاربردها )انتقال 
دوران - تجانس - کاربرد تبدیل ها( / 
روابط طولی در مثلث )كل فصل 3( 

صفحه های 4۰ تا 76 

احتمال )احتمال شرطی - پیشامدهای 
مستقل و وابسته( / آمار توصیفی )كل 
فصل 3(/ آمار استنباطی )كل فصل 4( 

صفحه های 52 تا 127

جریان الکتریکی )از ابتدای توان در 
مدارهای الکتریکی تا پایان فصل( 
/ مغناطیس )كل فصل 3(/ القای 
الکترومغناطیسی )كل فصل 4( 

صفحه های 67 تا 13۰

در پی غذای سالم )از ابتدای آنتالپی 
همان محتوای انرژی است تا انتهای 

فصل( / پوشاک نیازی پایان ناپذیر )كل 
فصل( 

صفحه های 63 تا 121 
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