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پایه دوازدهم ریاضی و تجربی | عمومی
عربی زبان قرآن

فارسی

تاریخ آزمون

فارسی 2

فارسی 3

عربی زبان قرآن2

دین و زندگی

عربی زبان قرآن3

دین و زندگی2

زبان انگلیسی

دین و زندگی3

زبان انگلیسی2

زبان انگلیسی3

اختیاری

1401/5/28

درس 9تا پایان درس11

درس 1

درسهای4و5

درس ( 1تا ابتدای اعلموا)

درسهای 7و8

درس 1

درس( 2تا ابتدای گرامر)

درس ( 1تا ابتدای
& New words
(Expressions

1401/6/11

درس 12تا پایان درس14

درسهای  1و 2

درس6

درس ( 1تا ابتدای
التمارین)

درسهای 9و10

درسهای  1و 2

درس2

درس ( 1تا ابتدای
)Grammar

1401/6/25

درس 1تا پایان درس14

درس 3

درس 1تا پایان درس6

درس 1

درس 1تا پایان درس10

درس 3

درسهای1تا( 3تا ابتدای
گرامر)

درس 1

1401/7/8

کل کتاب

درس  1تا پایان درس 3

کل کتاب

درس 1

کل کتاب

درس  1تا پایان درس 3

کل کتاب

درس 1

پایه دوازدهم تجربی | اختصاصی

تاریخ
آزمون

ریاضیات
اجباری
ریاضی 2

 1401/5/28فصلهای 4و 5

1401/6/11

فصل6

فصلهای  1تا
 1401/6/25پایان فصل 6

1401/7/8

1402
1401

کل کتاب

زیستشناسی

زوجکتاب
ریاضی3

اجباری

فیزیک
اجباری

زوجکتاب

ریاضی  1زیستشناسی 2زیستشناسی 3زیستشناسی 1

فیزیک 2

زوجکتاب
فیزیک 3

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

فصلهای
 3و4

فصلهای  5و 6

فصل1
(تا ابتدای نقش
پروتﺌینها)

فصلهای  5و6
(تا پایان ویژگیهای
یاختهگیاهی)

فصل2

فصل 1
(درسهای  1و )2

فصل5

فصلهای  7و 8
(تا پایان
تولیدمثل جنسی)

فصل1
(تا ابتدای آنزیمها)

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)

فصل1

کل کتاب

فصلهای1
تا ( 8پایان
تولیدمثل جنسی)

فصل1

فصلهای  1تا 3
(تا ابتدای پدیده القای
الکترومﻐناطیسی)

فصل1

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

شیمی
اجباری

فیزیک 1

فصل1
(تا ابتدای حرکت
با شتاب ثابت)

فصل 3

فصل4
(تا پایان تﻐییر
حالتهای ماده)

کل کتاب

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

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

فصلهای  1تا 3
(تا ابتدای الکلها و اسیدها)

کل کتاب

زمینشناسی

زوجکتاب

اجباری

شیمی 3

شیمی 1

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

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

فصل 3

فصل(2ازابتدای
فصل ( 1تا ابتدای
چه بر سر هواکره
شویندههای خورنده
میآوریم؟)تا فصل3
چگونه عمل
( ابتدای غلظت مولی)
میکنند؟)

فصل 4

فصل 1

کل کتاب

فصلهای  5و6

کل کتاب

