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اجباری

زیستشناسی
اجباری

زوجکتاب

فیزیک
اجباری

زوجکتاب

شیمی
زوجکتاب

زوجکتاب

اجباری

آزمون
ریاضی 2

1400/4/18

کل کتاب

1400/5/1

فصلهای 1و2

ریاضی3

ریاضی  1زیستشناسی 2زیستشناسی3

زیستشناسی 1

کل کتاب

فیزیک 2

فیزیک 3

فیزیک 1

کل کتاب

کل کتاب

فصل ( 1درس  1تا
ابتدای توابع صعودی
و توابع نزولی)

فصل 1

فصلهای  1و 2

فصل1
(تا ابتدای ژن چیست؟)

فصلهای  1و 2

1400/5/15

فصلهای  3و4

فصل 1
(درس )1

فصل2

فصلهای  3و 4

فصل1
(تا ابتدای پروتﺌینها)

فصلهای  3و 4

1400/5/29

فصلهای 4و 5

فصل ( 1درسهای
 1و  2تا ابتدای رسم
نمودار ) f(kxبا
استفاده از نمودار ))f(x

فصلهای
 3و4

فصلهای  5و 6

فصل1
(تا ابتدای نقش
پروتﺌینها)

1400/6/12

فصل6

فصل 1
(درسهای  1و )2

فصل5

فصلهای  7و 8
(تا پایان
تولیدمثل جنسی)

فصل1
(تا ابتدای آنزیمها)

1400/6/26

فصلهای  1تا
پایان فصل 6

فصل1

کل کتاب

فصلهای1
تا ( 8پایان
تولیدمثل جنسی)

فصل1

1400/7/9

کل کتاب

فصل( 1تا ابتدای
تعیین سرعت
لحظهای به کمﻚ
نمودار مکان ـ
زمان)

فصل1

فصل1
پتانسیلالکتریکی)تافصل
(تا ابتدای حرکت
(2ابتدای عوامل موثر بر
با سرعت ثابت)

فصل2

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

مقاومتالکتریکی)

کل کتاب

فصلهای  5و6
(تا پایان ویژگیهای
یاختهگیاهی)

فصل2

فصل1
(تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت)

فصل 3

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

فصل( 3تا ابتدای
پدیده القای
الکترومﻐناطیسی)

فصل( 1تا ابتدای
معادلهی سرعت
ـ جابهجایی در
حرکت با شتاب
ثابت)

فصل4
(تا پایان تﻐییر
حالتهای ماده)

فصلهای  1تا 3
(تا ابتدای پدیده القای
الکترومﻐناطیسی)

فصل1

کل کتاب

کل کتاب

شیمی 2

شیمی 3

شیمی 1

کل کتاب

فصل 1
(تا ابتدای نفت هدیهای
شگفتانگیز)

فصل 1
(تا ابتدای پیوند
با زندگی
صفحه )6

فصل1
(تا ابتدای ساختار
اتم)

فصل( 1از ابتدای نفت
هدیهای شگفتانگیز) تا فصل2
(تا ابتدای آنتالﭙی سوختن
تکیهگاهی برای تﺄمین انرژی)

فصل 1
(تا ابتدای رسانایی
الکتریکی محلولها
و قدرت اسیدی)

فصل1
(از ابتدای ساختار
اتم)
تا پایان فصل

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

فصل ( 1تا ابتدای
 pHمقیاسی برای
تعیین میزان
اسیدی بودن)

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

فصل( 2از ابتدای پیوند با
صنعت) تا فصل( 3تا ابتدای
الکلها و اسیدها)

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

فصل(2از ابتدای چه بر
سرهواکرهمیآوریم؟)
تا فصل ( 3ابتدای
غلظتمولی)

فصلهای  1تا 3
(تا ابتدای الکلها و اسیدها)

فصل 1

کل کتاب

کل کتاب

