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  تاريخ
  

  كتابنام 

  غيرحضوري 1آزمون 
14/4/97 

  غيرحضوري 2آزمون 
28/4/97 

  غيرحضوري 3آزمون 
11/5/97 

  غيرحضوري 4آزمون 
25/5/97 

  رحضوريغي 5آزمون 
8/6/97 

  6آزمون 
  غيرحضوري

15/6/97  

 - - - - ۱۴درس  انیتا پا ۱۰از درس  ۴درس  انیتا پا ۱و درس  شیستا 1فارسي 
 کل کتاب ۱۶درس  انیتا پا ۱۴از درس  ۹درس  انیتا پا ۶از درس  ۲درس  انیتا پا ۱و درس  شیستا - - 2فارسي 

 - - - - ۶و  ۵ یها درس ۲و  ۱ یها درس 1عربي، زبان قرآن 
 کل کتاب ۶درس  ۴و  ۳ یها درس ۱درس  - - 2عربي، زبان قرآن 

 - - - - ۹درس  انیتا پا ۷از درس  ۳درس  انیتا پا ۱از درس  1دين و زندگي 
 کل کتاب ۱۲درس  انیتا پا ۱۰از درس  ۷درس  انیتا پا ۵از درس  ۲و  ۱ یها درس - - 2دين و زندگي 

 - - - - ۹۵ صفحۀ انیتا پا ۷۱ ۀاز صفح ۳درس  ۴۱ صفحۀ انیتا پا ۱درس  1زبان انگليسي 
 کل کتاب ۹۸ ۀصفح انیتا پا ۸۷ ۀاز صفح ۷۷ صفحۀ انیتا پا ۴۹ صفحۀاز  ۲درس  ۲۷ صفحۀپایان کتاب تا  یاز ابتدا - - 2زبان انگليسي 

 ۲و  ۱ یها فصل  1رياضي 
  یتا ابتدا ۵فصل  یاز ابتدا

 -  -  -  -  ۶درس سوم فصل 
 کل کتاب درس سوم یتا ابتدا ۵فصل  ۳و  ۲ یها فصل ۳درس  یتا ابتدا ۱صل ف - -  1حسابان 

 - - - - ۳فصل  ۱فصل   1هندسه 
 کل کتاب ۴درس  یتا ابتدا ۳فصل  ۲فصل  یتا انتها ۳درس  یاز ابتدا ۱فصل  ۱فصل  ۱درس  - - 2هندسه 

 ۱فصل  ۱درس  - -  آمار و احتمال
  یتا ابتدا ۲فصل 

 »قانون رضب احتامالت«
 کل کتاب ۳فصل 

   یتا ابتدا ۲و  ۱ یها فصل 1فيزيك 
 )۴۷ صفحۀ( »یدرون یکار و انرژ «

 - - - - ۴فصل 

 لیپتانس یانرژ « یتا ابتدا ۱فصل   - -  2فيزيك 
  )۲۱ صفحۀ( »یکیالکرت

 بیترک« یتا ابتدا ۳و  ۲ یها فصل
  )۷۰ صفحۀ» (ها مقاومت

 یسیمغناط دانیم« یاز ابتدا ۳فصل 
 یابتدا ۴تا فصل  »انیحلقه حامل جر

  )۱۱۷ صفحۀ» (قانون لنز«
 کل کتاب

   یتا ابتدا ۱فصل   1شيمي 
 »ساختار اتم و رفتار آن«

 یسبز، راه یمیش« یاز ابتدا ۲فصل 
تا  ۳و فصل » محافظت از هواکره یبرا

 »شونده محلول و مقدار حل« یابتدا
- - - - 

 یعنرصها به چه شکل« یتا ابتدا ۱فصل   - -  2شيمي 
  »شوند یم افتی عتیدر طب

که  یا  نفت، ماده« یاز ابتدا ۱فصل 
و » اقتصاد جهان را دگرگون ساخت

سوخنت،  یآنتالپ« یتا ابتدا ۲فصل 
  »یانرژ  نیتأم یبرا یگاه هیتک

و » رسعت واکنش« یاز ابتدا ۲فصل 
  »دهایها و اس لکلا« یتا ابتدا ۳فصل 

  کل کتاب


