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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 شناسی زمین
 آفرینش کیهان و تکوین زمین

 22تا 8هاي  صفحه
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 تابع پایه مرتبط + 3ریاضی 
 فروردین20دي و  19آذر، 14 56تا  47هاي : صفحه2ریاضی+117تا  94هاي : صفحه1ریاضی +10تا  1هاي  : صفحه3ریاضی

 مجموعه، الگو و دنباله ریاضی پایه
 27تا 2هاي : صفحه1ریاضی

 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 3شناسی   زیست
 هاي اطالعاتی مولکول

 14تا  1هاي  صفحه
 فروردین20ي و د 19آذر، 14

 شناسی،دیروز، امروز و فردا+گوارش و جذب مواد زیست شناسی پایه  زیست
 38تا  1هاي  : صفحه1شناسی زیست

 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 3فیزیک 
 حرکت بر خط راست

 10تا 1هاي  صفحه
 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 گیري فیزیک و اندازه 1فیزیک 
 فروردین 7بهمن و  3آبان، 16 26تا  1اي ه : صفحه1فیزیک

 الکتریسیته ساکن 2فیزیک 
 27تا  1هاي  : صفحه2فیزیک

 ها در خدمت تندرستی مولکول 3شیمی 
 16تا  1هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 کیهان زادگاه الفباي هستی 1شیمی 
 ینفرورد 7بهمن و  3آبان، 16 23تا  1هاي  : صفحه1شیمی

 قدر هدایاي زمینی را بدانیم 2شیمی 
 28تا  1هاي  : صفحه2شیمی

 مهر  18
 

 شروع پبشروي
    شود.  هاي فیزیک و شیمی دهم و یازدهم در برنامه راهبردي شروع می کتاب مهر، زوج 18از آزمون  -1

 هاي یک مقطع (دهم یا یازدهم) جواب دهید. شما با توجه برنامه شخصی خود باید به سؤال
 
بر پایه ها در  آنهایی که به مدارس چهار فصل می روند اینست که تمرکز اًتوصیه به دانش آموزان مخصوص -2

 تر است زیرا کار مدرسه هنوز کم است . این پروژه بیش
 
هاي  دقیقه و سؤال 60هاي عمومی  به سؤالگویی  پاسخ براي پیشنهادي سال اول، زمان هاي نیم در آزمون-3

 دقیقه است. 165اختصاصی 
 
) یک  99و  98ام جدید (گیري است، در کنکورهاي نظ ، فیزیک و اندازه 18 مبحث فیزیک دهم در آزمون -4

 سؤال مستقیم به این مبحث اختصاص داشت.
 
رسد.  آبان به اتمام می16شود و طی سه آزمون در   مهرماه در برنامه شروع می 18مبحث تابع از آزمون  -5

 سؤال را به خود اختصاص داده بود. 4مبحث تابع  99توجه کنید در کنکور 
 
 هاي بدن انسان اختصاص دارد . ل به مبحثسوا 20شناسی پایه،  در درس زیست -6
 

 2اولین آزمون پروژه 
 1399-1400در سال تحصیلی 

 ،آموزشی ةبا توجه به شرایط ویژ
ها و  شنبه کانون در پنج

هاي قبل از هر آزمون،  جمعه
گذاري را تدارك  آزمون هدف
 دیده است.
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 منابع معدنی، زیربناي تمدن و توسعه  شناسی زمین
 40تا  23هاي صفحه

 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 تابع + پایه مرتبط 3ریاضی 
 70تا  65و 56تا  47هاي  : صفحه2+ریاضی117تا  94هاي : صفحه1+ریاضی23تا  1هاي  : صفحه3ریاضی

 فروردین20دي و  19آذر، 14

 ، تعیین عالمت ، نامعادله معادله ریاضی پایه
 24تا  19هاي  : صفحه2ریاضی+  93تا  83هاي  : صفحه1ریاضی

 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 هاي اطالعاتی مولکول 3شناسی   زیست
 20تا  1هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

 تبادالت گازي+گردش مواد در بدن شناسی پایه  زیست
 70تا  39هاي : صفحه1شناسی زیست

 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 حرکت بر خط راست 3فیزیک 
 15تا  1هاي  صفحه

 فروردین20و  دي 19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 کار، انرژي و توان 1فیزیک 
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30 58تا  27هاي  : صفحه1فیزیک

 جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیمالکتریسیته ساکن+ 2فیزیک 
 49تا  28هاي  : صفحه2فیزیک

 ها در خدمت تندرستی مولکول 3شیمی 
 28تا  1هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 کیهان زادگاه الفباي هستی+ردپاي گازها در زندگی 1شیمی 
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30 52تا  24هاي  : صفحه1شیمی

 قدر هدایاي زمینی را بدانیم +در پی غذاي سالم 2شیمی 
 58تا  28هاي  : صفحه2شیمی

 آبان 2
 

 پوششی دوازدهم

 2آزمون پروژه  دومین
 

گذاري مرتبط با  آزمون هدف
 25و  24این آزمون،   بندي  بودجه

 .شود مهرماه برگزار می

هاي دوازدهم از اولین صفحه کتاب  پوششی است، یعنی همه مبحثهاي دوازدهم در این آزمون  مبحث -1
 آموزانی که دیرتر به برنامه آزمون پیوسته اند، فرصت جبران دارند. ترتیب دانش شوند بدین درسی مطرح می

 
خیز است و براي  آبان، مبحث پروتئین هاست.این مبحث تست 2شناسی دوازدهم در آزمون  درس زیست -2

 از به صرف زمان مداوم و هر روزه دارید.تسلط به آن نی
 

 هاي بدن انسان مطرح شده است. سوال از قسمت 15شناسی،  در قسمت پایه زیست -3
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 (تا ابتداي تخلخل و نفوذپذیري)  3+ فصل 2فصل + 1فصل  شناسی زمین
 46تا  8هاي  صفحه

 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 تابع + پایه مرتبط 3ریاضی 
 70تا  57هاي  : صفحه2ریاضی+117تا  94هاي : صفحه1ریاضی+30تا  24هاي  : صفحه3ریاضی

 فروردین20دي و  19آذر، 14

 2تابع و معادله درجه ریاضی پایه
 18تا  11هاي  : صفحه2ریاضی+82تا  70هاي  : صفحه1ریاضی

 فروردین 7 بهمن و 3آبان،  30

 جریان اطالعات در یاخته 3شناسی   زیست
 32تا  21هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

 اسمزي و دفع مواد زائد تنظیم گردش مواد در بدن +  شناسی پایه  زیست
 90تا  71هاي  : صفحه1شناسی زیست

 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 حرکت بر خط راست 3فیزیک 
 26تا  15هاي صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 هاي فیزیکی مواد ویژگی 1فیزیک 
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30 78تا  59هاي  : صفحه1فیزیک

 جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم 2فیزیک 
 64تا  50هاي  : صفحه2فیزیک

 ها در خدمت تندرستی مولکول 3شیمی 
 36تا  28هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19ذر، آ14

زوج 
 کتاب

 ردپاي گازها در زندگی 1شیمی 
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30 81تا  52هاي  : صفحه1شیمی

 در پی غذاي سالم 2شیمی 
 75تا  58هاي  : صفحه2شیمی

 آبان 16
 

 پیشروي دو برابر دوازدهم

 2آزمون پروژه  سومین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
ماه  آبان 2و  1آزمون،  

 .شود میبرگزار 

ترجمه در بین یوکاریوت ها و  وبه تفاوت هاي فرایند رونویسی  3در زیست شناسی -1
 وجه کنید و مراحل و شکل هاي هر فرآیند را به دقت بررسی کنید.پروکاریوت ها ت

 
سوال به زیست شناسی  10سوال به زیست شناسی بدن انسان و  20در زیست شناسی  پایه -2

 جانوري اختصاص دارد.
 
آبان ماه به مسائل اختصاص دارد و این به دلیل  16آزمون  3نیمی از سوال هاي شیمی -3

 ت. اس  pHاهمیت مسائل 
 
،  99مبحث تابع و ریاضی پایه توابع و معادله درجه دوم است.در کنکور  3ودجه بندي ریاضی ب-4

 شش سوال به این دو مبحث اختصاص داشت.
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 منابع آب و خاك شناسی زمین
 58تا  46هاي صفحه

 فروردین 7بهمن و  3

 + پایه مرتبط 3ریاضی 
 مثلثات

 94تا  71هاي  : صفحه2ریاضی+46تا  28هاي : صفحه1ریاضی+41تا  31هاي  : صفحه3ریاضی
 فروردین20دي و  19آذر، 14

 ریاضی پایه
+ 2، تعیین عالمت+تابع و معادله درجه ، نامعادله مجموعه، الگو و دنباله+معادله

 هاي جبري هاي گویا و عبارت توان
 24تا  11هاي : صفحه2ریاضی+93تا  47، 27تا 2 هاي : صفحه1ریاضی

 فروردین 7بهمن و  3

 ها انتقال اطالعات در نسل+جریان اطالعات در یاخته 3شناسی   زیست
 41تا  27هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

 شناسی پایه  زیست
شناسی،دیروز، امروز و فردا+گوارش و جذب مواد+تبادالت گازي+گردش  زیست

 اسمزي و دفع مواد زائد+از یاخته تا گیاه در بدن+تنظیم مواد
 102تا  1هاي  : صفحه1شناسی زیست

 فروردین 7بهمن و  3

 3فیزیک 
 دینامیک

 37تا  27هاي  صفحه
 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 هاي فیزیکی مواد+دما و گرما ویژگی+ گیري +کار، انرژي و توان فیزیک و اندازه 1فیزیک 
 104تا  1هاي  : صفحه1زیکفی

 فروردین 7بهمن و  3
 2فیزیک 

 + الکتریسیته ساکن+جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم
 مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی

 76تا  1هاي  : صفحه2فیزیک

 آسایش و رفاه در سایۀ شیمی 3شیمی 
 44تا  37هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 ردپاي گازها در زندگی +آب، آهنگ زندگیکیهان زادگاه الفباي هستی+ 1شیمی 
 فروردین 7بهمن و  3 107تا  1هاي  صفحه :1شیمی

 در پی غذاي سالم قدر هدایاي زمینی را بدانیم + 2شیمی 
 96تا  1هاي  : صفحه2شیمی

 آبان 30
 

 ایستگاه جبرانی پایه

 3آزمون پروژه  یناول
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
ماه  آبان 23و  22  آزمون،

 .شود برگزار می

یوکاریوت ها و ترجمه در بین  وبه تفاوت هاي فرایند رونویسی  3در زیست شناسی -1
 پروکاریوت ها توجه کنید و مراحل و شکل هاي هر فرآیند را به دقت بررسی کنید.

 
سوال به زیست شناسی  10سوال به زیست شناسی بدن انسان و  20در زیست شناسی  پایه -2

 جانوري اختصاص دارد.
 
ن به دلیل آبان ماه به مسائل اختصاص دارد و ای 16آزمون  3نیمی از سوال هاي شیمی -3

 است.   pHاهمیت مسائل 
 
،  99مبحث تابع و ریاضی پایه توابع و معادله درجه دوم است.در کنکور  3ودجه بندي ریاضی ب-4

 شش سوال به این دو مبحث اختصاص داشت.
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 3تا  1هاي فصل شناسی زمین
 58تا  8هاي صفحه

 فروردین 7بهمن و  3

 تابع+مثلثات + پایه مرتبط 3ریاضی 
 94تا  47هاي  : صفحه2+ ریاضی117تا  94، 46تا  28هاي : صفحه1+ ریاضی 48تا   1هاي  : صفحه3ریاضی

 فروردین20دي و  19

 آمار ریاضی پایه
 166تا 153هاي  : صفحه2ریاضی+170تا 152هاي  : صفحه1ریاضی

 فروردین 7بهمن و  3

 3شناسی   زیست
 ها اتی +جریان اطالعات در یاخته+ انتقال اطالعات در نسلهاي اطالع مولکول

 46تا  1هاي  صفحه
 فروردین20دي و  19

 جذب و انتقال مواد در گیاهان+ از یاخته تا گیاه شناسی پایه  زیست
 124تا  103هاي صفحه

 فروردین 7بهمن و  3

 حرکت بر خط راست + دینامیک 3فیزیک 
 44تا  1هاي صفحه

 دینفرور20دي و  19

زوج 
 کتاب

 دما و گرما 1فیزیک 
 فروردین 7بهمن و  3 140تا  104هاي  صفحه :1فیزیک 

 مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی 2فیزیک 
 104تا  76هاي  : صفحه2فیزیک

 آسایش و رفاه در سایۀ شیمیها در خدمت تندرستی + مولکول 3شیمی 
 50تا  1هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19

زوج 
 کتاب

 آب، آهنگ زندگی 1شیمی 
 فروردین 7بهمن و  3 133تا  108هاي  صفحه :1شیمی

 ناپذیر پوشاك، نیازي پایان 2شیمی 
 121تا  97هاي  : صفحه2شیمی

 آذر 14
 

 سال اول دوازدهم ایستگاه جبرانی نیم
 
 

 3آزمون پروژه  دومین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
ماه  آذر 7و  6آزمون،  

 .شود برگزار می

 شود.  یتا آن جا که در عموم مدارس مطالعه شده، دوره مدوازدهم سال اول  مین هاي حثمب -1

 دایخود پ یآموزش تیاز وضع یسال شناخت خوب مین انیامتحانات پا يدانش آموزان برا قیطر نیاز ا -2

 هیپا يهم در درس ها يمقدار نشود،هم غفلت  هیپا يدرس ها يآن که از محتوا يکنند. اما برا یم

 . میکن یم يشرویپ

 رسد. یبه اتمام م هاي عمومی دهم  آزمون درس نیدر ا -3

 رسد. یبه اتمام م هاي فیزیک و شیمی پایه  کتاب هاي زیست دهم  و زوج آزمون درس نیدر ا -4
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 شناسی زمین
 هاي مهندسی شناسی و سازه زمین

 72تا  59هاي صفحه
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 و پیوستگیحد  + پایه مرتبط 3ریاضی 
 142تا  119هاي  صفحه :2ریاضی+64تا  49هاي  : صفحه3ریاضی

 فروردین20دي و  19آذر، 14

 تغییر در اطالعات وراثتی 3شناسی   زیست
 56تا  47هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

 شناسی پایه  زیست
 تنظیم عصبی+حواس

 36تا  1هاي  : صفحه2یشناس زیست
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30

 دینامیک 3فیزیک 
 52تا  27هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 گیري فیزیک و اندازه 1فیزیک 
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30 26تا  1هاي  : صفحه1فیزیک

 الکتریسیته ساکن 2فیزیک 
 27تا  1هاي  : صفحه2فیزیک

 آسایش و رفاه در سایۀ شیمی 3شیمی 
 56تا  44هاي  صفحه

 فروردین20دي و  19آذر، 14

زوج 
 کتاب

 کیهان زادگاه الفباي هستی 1شیمی 
 فروردین 7بهمن و  3آبان،  30 19تا  1هاي  : صفحه1شیمی

 قدر هدایاي زمینی را بدانیم 2شیمی 
 17تا  1هاي  : صفحه2شیمی

 آذر 28
 

 ایهشروع پیشروي پ

 3آزمون پروژه  سومین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
ماه  آذر 21و  20آزمون،

 .شود برگزار می

سال اول  میامتحانات ن، آزمون  نیپس از ا ،سوم است ةپروژ آزمون نیو آخر نیسومآذر ماه  28 -1

1آموزان  براي هماهنگی حداکثري با برنامه عموم مدارس و دانششود.  یمدارس آغاز م
8

پایانی 

 ند.شو دي مطرح می 19سال اول دوازدهم در آزمون  هاي نیم مبحث

 

 شوند. هاي عمومی یازدهم از این آزمون در برنامه شروع می درس-2

 

 شود. شناسی یازدهم از این آزمون در برنامه شروع می زیست-3
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   3عربی

   3دین و زندگی

   3انگلیسی  زبان

 + پایه مرتبط 3ریاضی
 76تا  1هاي  صفحه : 3ریاضی 4تا  1هاي  فصل

 117تا  94و  46تا  28هاي صفحه :1ریاضی
 142تا  119و  94تا  47هاي صفحه :2ریاضی

 ماه فروردین20
 3شناسی   زیست

 4تا  1هاي  فصل
 62تا  1هاي  صفحه

 3فیزیک 
 3و 2،  1هاي  فصل

 62تا 1هاي صفحه

 3شیمی 
 2و  1هاي   فصل
 64تا  1هاي  صفحه

 دي 19
 

 4آزمون پروژه  اولین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  ندي ب با بودجه
ماه  دي 12و  11آزمون،

 .شود برگزار می

 ۀدانش آموزان مطالع رد،یپذ یم انیامتحانات مدرسه پا یوقت ماه یک آزمون ویژه است . دي 19آزمون -1

 يجمع بند يبرا یبه سرانجام رسانده اند و فرصت خوب یرا با تمرکز کاف ول دوازدهمسال ا نیم يدرس ها

خود را  يد 19توانند در  یسال اول م میامتحانات ن انیپس از پا نکیاست. ا اریدر اختها  مبحث نیا

آزمون  نیوجود ا نیکرده اند. هم چن شرفتیپسال اول دوازدهم  نیمکه تا چه حد در مباحث  جندبسن

و رخوت  يسه هفته هدفمندتر باشد و از کم کار نیدانش آموزان در ا يشود که مطالعه  یسبب م ناًیقی

 شود.  زیبودن امتحانات مدرسه پره یحیتشر يبه بهانه 

 هاي دهم و یازدهم سؤال نداریم. در این آزمون از مبحث-2
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   1فارسی  

   1عربی 

   1دین و زندگی 

   1انگلیسی  زبان

 شناسی زمین
 4تا  1هاي  فصل
 72تا  8هاي  صفحه

 فروردین 7

 ریاضی پایه
 170تا152، 93تا  27،47تا  2هاي صفحه :1ریاضی

 166تا 153و24تا 11هاي صفحه :2ریاضی

 شناسی پایه  زیست
 کل کتاب :1شناسی زیست

 62تا  37هاي : صفحه2شناسی زیست دستگاه حرکتی+تنظیم شیمیایی

 زوج کتاب
 کل کتاب 1فیزیک 

 کل کتاب 2فیزیک 

 زوج کتاب
 کل کتاب 1شیمی 

 کل کتاب 2شیمی 

 بهمن 3
 

 هاي پایه سومین سکوي مقایسه درس

 4آزمون پروژه  دومین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
ماه  دي 26و  25 آزمون،

 .شود برگزار می

 3درس هاي پایه . البته آزمون یک آزمون جمع بندي از .بهمن ، آزمون جمع بندي است  3آزمون -1
 سکوي مقایسه اي است .  یکبهمن ، 

 سکوهاي ، سه هر بهمن  3مهر ) و آزمون 4تیر)، اولین آزمون مهر(21اولین آزمون تابستان (-2
 این ، اید کرده شرکت ها آزمون در مهرماه از شما اگر .  هستند  پایه هاي سال به مربوط و مقایسه
 پایه اي مقایسه سکوي اولین ، اید کرده نام ثبت دیرتر اگر و پایه اي مقایسه سکوي دومین آزمون
 .  شماست  براي

برنامه ي راهبردي آزمون ها این است که از هر زمان شروع کنید می  و کانون هاي آزمون ویژگی-3
داشتید می توانید یک برنامه ي جامع و کامل داشته باشید و اگر گاهی در مسیرتان ، کم کاري و تعلل 

توانید در ایستگاه هاي جبرانی ، کم کاري ها و عقب ماندگی ها را جبران کنید . نیازي نیست به عقب 
 برگردید .

 یک کنند می شروع ابتدا از که کسانی ایستگاه هاي جبرانی در ادامه ي مسیر وجود دارند .البته  -4
 با و کنند محکم را پایشان زیر و کنند طی را مسیر بار چندین توانند می ها آن ، دارند بزرگ امتیاز

  .دهند ادامه راهشان به تر بیش اطمینان و آرامش
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 شناسی زمین
 شناسی و سالمت زمین

 88تا  73هاي صفحه
 ماه فروردین7

 تبط+ پایه مر 3ریاضی 
 مشتق

 100تا  77هاي  : صفحه3ریاضی
 ماه اردیبهشت 24اسفند و 15

 ریاضی پایه
 شمارش بدون شمردن

 140تا  118هاي  : صفحه1ریاضی
 ماه فروردین7

 3شناسی   زیست
 از ماده به انرژي

 76تا  63هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24اسفند و 15

 شناسی پایه  زیست
 ایمنی+ تقسیم یاخته

 91تا  63هاي : صفحه2شناسی زیست
 ماه فروردین7

 3فیزیک 
 نوسان و امواج

 70تا  53هاي صفحه
 ماه اردیبهشت 24اسفند و 15

زوج 
 کتاب

 1فیزیک 
 گیري +کار، انرژي و توان فیزیک و اندازه
 58تا  18هاي  : صفحه1فیزیک

 ماه فروردین7

 2فیزیک 
 مالکتریسیته ساکن+جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقی

 49تا  20هاي  : صفحه2فیزیک

 3شیمی 
 اي از هنر، زیبایی و ماندگاري شیمی جلوه

 77تا  65هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24اسفند و 15

زوج 
 کتاب

 1شیمی 
 کیهان زادگاه الفباي هستی+ردپاي گازها در زندگی

 48تا  19هاي : صفحه1شیمی
 ماه فروردین7

 2شیمی 
 قدر هدایاي زمینی را بدانیم

 48تا  18هاي  : صفحه2شیمی

  بهمن 17
 

 پیشروي دو برابر پایه

 5آزمون پروژه  اولین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
ماه  بهمن 10و  9 آزمون،

 .شود برگزار می

 دوازدهمسال دوم  مین هاي حثمدارس در مب یبرخ يشرویپ دیشا یسال دوم آغاز شده ول نیم -1
ست و اندك ادوازدهم  هاي حثدر مب نیآغاز يشرویپ لیدل نینباشد. به هم ریهنوز چندان چشمگ

 .شود یجبران م هیپا هاي حثحجم آزمون با افزودن حجم مب
 
تقسیم «مطرح شده است. مبحث  »تقسیم یاخته«شناسی یازدهم  در این آزمون در درس زیست -2

 ها را دارد. هاي تولید مثل و انتقال اطالعات در نسل هاي ترکیبی با مبحث قابلیت طرح سؤال» یاخته
 
خته اي و تومور ها بسیار مهم در این فصل وقایع مراحل تقسیم میتوز و میوز، انواع مرگ یا-3

 هستند.شکل ها در این فصل اهمیت زیادي دارند.
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 شناسی زمین
 پویایی زمین

 102تا  89هاي صفحه
 ماه فروردین 7

 ط+ پایه مرتب 3ریاضی 
 کاربرد مشتق

 112تا  101هاي  صفحه :3ریاضی
 ماه اردیبهشت 24اسفندماه و  15

 ریاضی پایه
 هندسه

 46تا  25هاي  صفحه :2ریاضی 
 ماه فروردین 7

 3شناسی   زیست
 از انرژي به ماده

 85تا  77هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24اسفندماه و  15

 شناسی پایه  زیست
 تقسیم یاخته+تولید مثل

 107تا  92هاي صفحه
 ماه فروردین 7

 3فیزیک 
 نوسان و امواج

 81تا  70هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24اسفندماه و  15

زوج 
 کتاب

 هاي فیزیکی مواد ویژگی 1فیزیک 
 78تا  59هاي  : صفحه1فیزیک

 ماه فروردین 7

 2فیزیک 
 جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم

 64تا  50هاي  : صفحه2فیزیک

 3می شی
 اي از هنر، زیبایی و ماندگاري+ شیمی جلوه

 تر اي روشن شیمی، راهی به سوي آینده
 94تا  77هاي  صفحه

 ماه اردیبهشت 24اسفندماه و  15

زوج 
 کتاب

 1شیمی 
 ردپاي گازها در زندگی

 77تا  48هاي  : صفحه1شیمی
 ماه فروردین 7

 2شیمی 
 در پی غذاي سالم

 75تا  49هاي  صفحه :2شیمی

  اسفند 1
 

 پیشروي دو برابر پایه

 5آزمون پروژه  دومین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  هبا بودج
ماه  بهمن 24و  23 آزمون،

 .شود برگزار می

       و» تقسیم یاخته«،» از انرژي به ماده« هاي  شناسی مبحث مون در درس زیستدر این آز-1
 مطرح شده است. »  تولید مثل«
همیت زیادي دارد. مراحل تنفس یاخته اي و انواع تنفس یاخته اي ا» از انرژي به ماده«در فصل -2

این فصل امکان ترکیب شدن با سایر فصول را دارد و این موضوع در کنکور  هاي حثدقت کنید که مب
هاي گذشته قابل مشاهده است ، پس سعی کنید بر مطالب این فصل تسلط کافی پیدا کنید و تست 

 هاي کنکور هاي گذشته را به طور کامل بررسی کنید.
هاي  که در کنکورهاي سالهاي پراهمیت زیست یازدهم است  یکی از مبحث» تولید مثل«فصل  -3

توان سؤاالت ترکیبی با  گذشته تعداد سؤال زیادي از آن طراحی شده است. از این مبحث هم چنین می
 بحث ژنتیک دوازدهم طراحی نمود. 

هاي مهم درس فیزیک دوازدهم است و  اسفند نیز از مبحث 1در آزمون » نوسان و امواج« مبحث -4
 سؤال طراحی شده بود. 4نیز از این مبحث  98در کنکور 

اسفند مطرح است. معموالً این مبحث براي  1درس ریاضی مبحث کاربرد مشتق در آزمون -5
هاي آن نیز غالباً وقت گیر است و نیاز به تمرین  آموزان تجربی مبحث چالشی است و حل سؤال دانش

 باالیی دارد . 
اند ،  تاب شیمی یازدهم را انتخایب کردهاسفند زوج ک 1آموزانی که در آزمون  در درس شیمی دانش-6

ها به شیمی محاسباتی اختصاص دارند و حل  با مبحث آنتالپی و قانون هس سروکار دارند. این مبحث
 هاست. تمرین محاسباتی الزمۀ  تسلط بر این مبحث

 

ww
w-
ka
no
on
-ir



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 شناسی ایران پویایی زمین+ زمین شناسی زمین
 119تا  89هاي  صفحه

 ماه فروردین 7

 + پایه مرتبط 3ریاضی 
 مشتق +کاربرد مشتق

 120تا   77هاي  صفحه :3ریاضی
 ماه اردیبهشت 24

 ریاضی پایه
 توابع نمایی و لگاریتمی

 118 تا 95هاي  : صفحه2ریاضی
 ماه فروردین 7

 3شناسی   زیست
 از ماده به انرژي +از انرژي به ماده

 90تا  63هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24

 ناسی پایهش  زیست
 تولید مثل

 118تا  97هاي  : صفحه2شناسی زیست
 ماه فروردین 7

 3فیزیک 
 نوسان و امواج

 94تا  62هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24

زوج 
 کتاب

 1فیزیک 
 هاي فیزیکی مواد+ دما و گرما ویژگی

 104تا  78هاي : صفحه1فیزیک
 ماه فروردین 7

 2فیزیک 
 مغناطیس و القاي الکترومغناطیسی

 85تا  65هاي  : صفحه2فیزیک

 3شیمی 
 اي از هنر، زیبایی و ماندگاري+ شیمی جلوه

 تر اي روشن شیمی، راهی به سوي آینده
 100تا  65هاي  صفحه

 ماه اردیبهشت 24

زوج 
 کتاب

 1شیمی 
 ردپاي گازها در زندگی+آب، آهنگ زندگی

 107تا  77هاي  صفحه :1شیمی
 ماه فروردین 7

 2شیمی 
 ناپذیر ي سالم + پوشاك نیازي پایاندر پی غذا

 108تا  75هاي  صفحه :2شیمی

 اسفند 15
 

 سال دوم دوازدهم ایستگاه جبرانی نیم

 5آزمون پروژه  سومین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
ماه  اسفند 8و  7 آزمون،

 .شود برگزار می

 يریآزمون را به تعب نیتوان ا یشود م یدوره مسال دوم دوازدهم  نیم هاي حثآزمون مب نیز آن جا که در اا -1
 هم محسوب کرد. ییطال يدوره  ياز آزمون ها یکی

دوازدهم تقریباً در رابطه با همه سلول هاي زنده  5از آن جا که مباحث  فصل شناسی دوازدهم،  در درس زیست-2
صادق می باشد ؛ در نتیجه امکان ترکیب شدن با مطالب سایر فصول را دارند؛ کما اینکه در کنکور هاي سراسري 

 سال هاي گذشته این موضوع بارها دیده شده است. 
 3امکان طراحی سواالت ترکیبی با عضالت اسکلتی (فصل در بحث تنفس یاخته اي مستقل از اکسیژن ، -3

زیست  3یازدهم) بسیار زیاد است ؛ پس سعی کنید همراه با مطالب این فصل ، نگاهی به مطالب مرتبط از فصل 
 شناسی یازدهم نیز داشته باشید. 

هاي دهم و امکان ترکیب شدن با مطالب زیست شناسی گیاهی پایه  3کتاب زیست شناسی  6مباحث فصل -4
 یازدهم را دارد .

 (تولیدمثل) مطرح شده است. 2زیست شناسی  7در قسمت پایه این آزمون مبحث فصل -5
دررابطه با فصل بیشتر سواالت ترکیبی با سایر مباحث زیست شناسی جانوري طراحی می شود. اماسعی کنید 

دي شده و در قالب یک خالصه درس براي مطالب مربوط به لقاح جانوران (داخلی و خارجی ) را به صورت جمع بن
خودتان آماده کنید و آن ها را چندین مرتبه مرور کنید. این روش به تحکیم مطلب در ذهن شما بسیار کمک می 

 کند. 
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 کل کتاب شناسی زمین

 هاي مطابق با کنکور آزمون

 ریاضی پایه
 170تا 152، 140تا 118، 93تا  47، 27تا2هاي  صفحه :1ضیریا

 166تا 153و 118تا  46،95تا  11هاي  صفحه :2ریاضی

 شناسی پایه  زیست
 کل کتاب: 1شناسی زیست

 118تا  1هاي  صفحه: 2شناسی زیست

زوج 
 کتاب

 کل کتاب 1فیزیک 

 کل کتاب 2فیزیک 

زوج 
 کتاب

 کل کتاب 1شیمی 

 تابکل ک 2شیمی 

  فروردین 7
 

 هاي پایه چهارمین سکوي مقایسه درس

 6آزمون پروژه  اولین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
  29و  28 آزمون،
 .شود گزار میماه بر اسفند

هاي عمومی و  یازدهم، کل مبحث فروردین به غیر از دو فصل آخر زیست 7در آزمون -1
 شود. اختصاصی پایه مطرح می

 
مبحث سال دهم و  20 داریم. هاي اختصاصی تجربی( دهم و یازدهم) مبحث در درس 41 -2

 مبحث سال یازدهم دارد. 21
 
فرصت  سه هفته ،فروردین 7اسفند تا  16هاي دهم و یازدهم از  براي مرور و مطالعه درس -3

دارید. اصلی ترین راهکار براي استفاده حداکثري از این بازه زمانی اینست که مبحث محور کار 
مبحث  یک تا سهکنید نه درس محور. منظور اینست که این توانایی را پیدا کنید در هر درس 

ها وقت بگذارید. با این استراتژي هیچ درسی را به طور را انتخاب کنید و بر روي آن مبحث 
 کامل کنار نمی گذارید و براي هیچ درسی هم بیش از حد زمان نمی گذارید.
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   3عربی

   3دین و زندگی

   3انگلیسی  زبان

 + پایه مرتبط 3ریاضی 
 76تا  1هاي  : صفحه3ریاضی 4تا  1هاي  فصل

 117تا  94و  46تا  28 هاي صفحه :1ریاضی
 142تا  119و  94تا  47هاي صفحه :2ریاضی

 هاي مطابق با کنکور آزمون
 شناسی   زیست

 ژنتیک هاي جمع بندي مبحث
 96تا  79 هاي صفحه: 2شناسی زیست+  62تا  1هاي  صفحه: 3شناسی زیست

 +مباحث ژنتیک گیاهی و جانوري

 3فیزیک 
 3و 2،  1هاي  فصل

 62تا 1هاي صفحه

 3شیمی 
 2و  1هاي  فصل
 64تا  1هاي  صفحه

 فروردین 20
 

 6آزمون پروژه  دومین
 

گذاري مرتبط  آزمون هدف
این  بندي  با بودجه
  14و  13 آزمون،

ماه برگزار  فروردین
 .شود می

 سال اول دوازدهم داریم. هاي نیم مبحث در درس 13هاي اختصاصی  در درس-1
 
به  رشته تجربی، دو سال اخیرکنکور  اختصاصی در هاي درس هاي درصد سؤال23 -2

.اختصاص داشت سال اول دوازدهم هاي نیم مبحث  
 

دي دارد.  19هاي اختصاصی، برنامه اي مشابه آزمون  فروردین در تمامی درس 20آزمون -3  
سال اول دوازدهم  هاي نیم اي مهمی براي درس فروردین سکوي مقایسه 20پس آزمون 
توانید ارزیابی دقیقی  خود در این دو آزمون، می 10شوند و با مقایسه چند از  محسوب می

سال اول  ماه و نیم از پایان امتحانات نیم 2شت حدود اکنون پس از گذ داشته باشید که هم
سال اول دوازدهم چگونه است هاي نیم دوازدهم، وضعیت شما در مبحث  
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 + پایه مرتبط 3ریاضی 
 هندسه

 10تا  1هاي  : صفحه2ریاضی+ 142 تا 121هاي  : صفحه3ریاضی
 ماه اردیبهشت 24

 3شناسی   زیست
 هاي نوین زیستی فناوري

 106تا  91هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24

 شناسی پایه  زیست

 گیاهی هاي بندي مبحث جمع
 124تا  91هاي  : صفحه1شناسی  زیست
 152تا  119هاي  : صفحه2شناسی  زیست

 90تا  77هاي  : صفحه3شناسی زیست

 هاي مطابق با کنکور آزمون

 3یزیک ف
 اي نوسان و امواج+ آشنایی با فیزیک اتمی و هسته

 99تا  76 هاي صفحه
 ماه اردیبهشت 24

 هاي مطابق با کنکور آزمون کل کتاب 1فیزیک 

 3شیمی 
 تر اي روشن شیمی، راهی به سوي آینده

 108تا  101هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24

 2شیمی 
 دار شیمی ترکیبات کربن

 119تا  97و  89، 88، 82، 70تا  68 ،48تا  28هاي  : صفحه2شیمی 
 هاي مطابق با کنکور آزمون

 اردیبهشت 3
 

 پیشروي دو برابر دوازدهم

 7آزمون پروژه  اولین
 

گذاري  آزمون هدف
 بندي  مرتبط با بودجه

  27و  26 این آزمون،
ماه برگزار  فروردین

 .شود می

کانون ۀ یشود. توص یسال دوم از سر گرفته م مینهاي حث مب  ادامۀرسد و  یبه اتمام م ییطال ينوروز و دوره  -1
 شوند. ا جابجا میه اینست که در این پروژه به هیچ دلیلی از برنامه راهبردي جدا نشوید. در این پروژه رتبه

 
 هاي دوازدهم در این آزمون باالتر است . حجم درس-2
 
آموزان رشتۀ تجربی معموالً چالشی  شود.این مبحث براي دانش در درس ریاضی تجربی مبحث هندسه مطرح می-3

 است و نیاز به تمرین و تست دارد.
 
 شوند. در این  همایشی مطرح میهاي پایه دهم و یازدهم در این آزمون و آزمون بعد به صورت  درس-3

 شود. بندي می دار در برنامه راهبردي آزمون جمع شناسی گیاهی و شیمی ترکیبات کربن زیست
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   1فارسی  

   3عربی

   1عربی 

   3دین و زندگی

   1دین و زندگی 

   3انگلیسی  زبان

   1انگلیسی  زبان

 + پایه مرتبط 3ریاضی 

 احتمال
 148 تا 143هاي  : صفحه3ریاضی
 151تا 141هاي : صفحه1ریاضی

 152تا 143هاي  :صفحه2یاضیر

 ماه اردیبهشت 24

 3شناسی   زیست
 رفتارهاي جانوران

 124تا 107هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24

 شناسی پایه  زیست
 جانوري هاي بندي مبحث جمع

 90تا 88و  78تا  76 ،59،  58 ،54تا  52، 38تا  36هاي  : صفحه1شناسی  زیست
 118تا  115و  78، 62، 52، 36تا  33 ،18، 15، 14هاي  صفحه :2شناسی  زیست

 هاي مطابق با کنکور آزمون

 3فیزیک 
 اي آشنایی با فیزیک اتمی و هسته

 119تا  99 هاي صفحه
 ماه اردیبهشت 24

 هاي مطابق با کنکور آزمون کل کتاب 2فیزیک 

 3شیمی 
 تر اي روشن شیمی، راهی به سوي آینده

 116تا  109هاي  صفحه
 ماه اردیبهشت 24

 2شیمی 
 محاسباتی شیمی

 110تا  102و  85تا  81، 60تا  56، 19تا  13، 6تا  4هاي  : صفحه1شیمی 
 121و  95، 94، 91،  88،90تا  83، 75تا  70، 68تا  58،60تا  56، 25تا  21هاي  صفحه :2شیمی 

 هاي مطابق با کنکور آزمون

 اردیبهشت 17
 

 پیشروي دو برابر دوازدهم

 7آزمون پروژه  دومین
 

گذاري  آزمون هدف
 بندي  مرتبط با بودجه

  10و  9 این آزمون،
ماه برگزار  اردیبهشت

 .شود می

 است. پروژه هفتم ی بعد از عید نقطه ي قوتجلوگیري ازبال تکلیفی و آشفتگی در برنامه مطالعات -1
 
 باالتر است . نیز مانند آزمون قبلیهاي دوازدهم در این آزمون حجم درس-2
 
هاي مرتبط این مبحث در سال دهم و یازدهم از اهمیت  درس ریاضی مبحث احتمال مطرح شده است. پایه -2

 باالیی برخوردار هستند.
 
 شود. بندي می در برنامه راهبردي آزمون جمع محاسباتیو شیمی  نوريجاشناسی  زیست  آزمون ایندر  -3
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 هاي جبرانی براي هر مبحث آزمون مبحث نام درس

   3فارسی

   3عربی

   3دین و زندگی

   3انگلیسی  زبان

 + پایه مرتبط 3ریاضی 
 7تا  4هاي  فصل

 148تا  77هاي  : صفحه3ریاضی

 هاي مطابق با کنکور آزمون
 3شناسی   زیست

 8تا  5هاي  فصل
 124تا   63هاي  صفحه

 3فیزیک 
 4و  3هاي  فصل
 125تا   62هاي  صفحه

 3شیمی 
 4و  3هاي  فصل
 121تا  65هاي  صفحه

 بهشتاردی 24
 

 سال دوم دوازدهم بندي نیم جمع

سال دوم پشـت سـر    میامتحانات ن یانیپا يزمان روزها نیدر ااست. 7 پروژه آزمون نیو آخر نیسوم

 يبـرا  یداشته انـد، امکـان   سال دوم نیم يکه دانش آموزان بر درس ها يشود و با تمرکز یگذاشته م

پروژه کـه   نیاز اهداف ا یکی بیترت نی. به ادیآ یبه دست مسال  نیمکامل از مبحث  يجمع بند کی

 شود.  یزمان متحقق م نیبود در ا سال دوم نیم ياتمام و دوره 
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