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 دروس اختصاصی )بجز زیست( _ 97کور کن یآمادگ نیآنال یهاآزمون یبند بودجه و یزمان یبرنامه

 

 مقدمه

 میتصم یبعد یلیتحص یها سال در ماز، گروه یشناسستیز نیآنال یهاآزمون از آموزاندانش یگسترده یها استقبال با. کرد یکشور یشناسستیز نیآنال ها آزمون یبرگزار به اقدام بار نیاول یبرا ماز یآموزش ،گروه92 یلیتحص سالدر    

 یهاآزمون یبرنامه با هماهنگ ها زمونآ نیا برنامه زین امسال. میکن جذب ستیز یحت و دروس ریسا در کشور یها طراح نیبهتر کند، یم عمل آموزان دانش یبرا جزوه مانند یآموزش یکادرها با که پاسخنامه و سوال تیفیک بر عالوه که میگرفت

 .باشد یم کانون

 تیسا در را سواالت مشابهت است یکاف شدند، متوجه را یشناسستیز به ییپاسخگو درصد در هاآزمون نیا مثبت اثر یهمگ   و کردند کسب را کشور یشناسستیز یدرصدها نیباالتر کردند هاشرکتآزمون نیادر کهیگذشته،کسان یها سال در      

 .دیشو ایجو کنکور در آنان به ها آزمون نیا کمک مورد در را کرده شرکت ها آزمون نیا در که گذشته یها سال برتر نفرات نظر ای دیکن مشاهده

      

 پرسش یصفحه در آزمون اشکال رفع و آزمون مختلف یایزوا یبررس با همراهآزمون لیتحل یارائه دارند، زین یگرید خاص یهایژگیو هاآزمون نیا باشد،یم کشور برتر رانیدب و مؤسسات  یتمام دییموردتا که سواالت یباال تیفیک بر عالوه      

 . باشد یم فردمنحصربه و خاص یهایژگیو نیا از یبخش تنها تیسا پاسخ و

     

 

 روز یعنی ،یچقلم آزمون از قبل روز دو ن،یآنال آزمون هر. میگرفت درنظر یچقلم یها آزمون یبرنامه با راهماهنگ هاآزمون یبرنامه زین ما باشد،یم یشیآزما یها ازمون زیسا از شتریب یچقلم یهاآزمون یآمار یجامعه نکهیا به توجه با      

یم آغاز هفته همان یچقلم آزمون از قبل یچهارشنبه روز 14 ساعت هرآزمون. بسنجند کشور برتر نفرات نیب را خود تیوضع و کنند شرکت آزمون در آزمون مهلت یساعته 24 یزمان یفاصله در توانندیم داوطلبان شودو یم آغاز چهارشنبه

 مهلت انیپا از پس صلهبالفا( شودینم منظور ردیگ یم قرار تیسا یرو که یبرتر نفرات یبرا شما درصد اما د،یفرمائ شرکت آزمون در دیتوان یم زین مذکور خیتار از بعد البته. )دارد ادامه ساعت، 24 مدت به پنجشنبه، روز 14 ساعت تا و شود

 پرسش یصفحه در خود اشکاالت رفع با زین آن از پس و کنند استفاده آن از توانندیم داوطلبان و ردیگیم قرار تیسا در آزمون لیتحل روز انیپا تا و(یمفهوم و یبیترک نکات و درسنامه یحاو)  یحیتشر یپاسخنامه همراه به سؤاالت یدفترچه آزمون،

bi پاسخ و پرسش صفحه نکیل) پاسخ و omaze.i r/q2a )برسند هاآزمون در شرکت یبرا الزم یآمادگ به. 

  : ها آزمون در شرکت یراهنما نکیل.  دیفرمائ مطالعه قیدق بطور( راست سمت صفحه یباال نیآنال آزمون منو در واقع) را آزمون در شرکت یراهنما صفحه حتما ها آزمون یبرگزار نحوه باییآشنا و شتریب اطالعات یبرا

www.biomaze.ir/rahnama 

http://www.biomaze.ir/
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 تخصصیبرنامه ی دروس 

 

 

 

 
 

و اول فیزیک دوم فیزیک سوم شیمی پیش دانشگاهی شیمی دوم شیمی سوم علوم زمین و زمین شناسی سوم پایهریاضی  فیزیک پیش دانشگاهی    ریاضی عمومی 

فضا در مینز هجایگاپیش:   

18تا1 یها صفحه  
مینز نیدرو نساختما  

33تا19 یها صفحه  

صفحه های   آب در هوا+ شناسی  مینز علمسوم: 

21تا1  

 و شیمیایی یها كنشوا
یستوكیومترا  

34تا1صفحه های   

 بیوتنا اصخو+  تما رساختا
 عنصرها

 )تا سرهیروژن(

41تا1صفحه های   

 
شیمیایی سینتیک  

19تا1صفحه های  

ساكن لكتریسیتها  

47تا1صفحه های  3فیزیک   

 صفحه های  1فیزیک

 56تا  46

شكست رنو+ رنو بتازبا و رنو  

صفحه های 1فیزیک   

122تا   77  

یگیر ازهندا+  شناسی حركت  

30تا2صفحه های  فیزیک پیش  

50تا2صفحه های 2فیزیک  

5صفحه ی 3فیزیک  

 
 زیمدلساو رماآ زیمدلسا و  رماآ

 صفحه های

165تا3  

 احتمال
 ریاضی عمومی

 19تا1صفحه های 

صفحه های  2ریاضی 

 190تا175

 19تا1صفحه های 3ریاضی

آزمون مرحله 
 اول

 بانآ 4و 3

 

 پیش:
مینز نیدرو نساختما+  فضا در مینز هجایگا  

ای قهور ساخت  مینز  
54تا1صفحه های   

 یادرآب در+  اهودر آب+  شناسی مینز علمسوم: 

45تا1صفحه های آب در خشكی+  

 

 
 شیمیایی یها كنشوا

+  یستوكیومتروا
ینامیکدترمو  

57تا1صفحه های   

 
 بیوتنا اصخو+  تما رساختا

 یها تركیب+  عنصرها
النسیواكو یها  تركیب+یونی  

82تا1صفحه های   

 
سینتیک شیمیایی + تعادل 

 شیمیایی

41تا1صفحه های   
 )تا پایان غلظت های تعادلی(

 نجریا+  ساكن لكتریسیتها
لكتریكیا  

76تا1:صفحه های3فیزیک  
 

:صفحه های1فیزیک  

  76تا  46

 
ژینررواكا+رنو شكست و بتازبا  

های : صفحه 1فیزیک     

146تا  77و  26تا 1  

94تا  76: صفحه های2فیزیک  

 
حركت شناسی+اندازه گیری+ 

 دینامیک

55تا2فیزیک پیش: صفحه های  

73تا2:صفحه های 2فیزیک  

5:صفحه ی3فیزیک   

 لهدنامعا+  لهدمعا+  زهبا+ رماآ
:صفحه های زیمدلساو رماآ

 165تا3

 84تا 73:صفحه های2ریاضی

 31تا20:صفحه های3ریاضی

 احتمال + توابع معادالت
ریاضی عمومی: صفحه های 

 39تا1

: صفحه های 2ریاضی 

+صفحه  190تا175

 73تا25های

 19تا1: صفحه های 3ریاضی

 66تا38+صفحه های

آزمون مرحله 
 دوم

آذر 2و  1  

 نیدرو نما ساخت+ فضا در مینز هجایگاپیش: 
 تش+آ زهلر مینز+ ای قهور ساخت  مینز+مینز

فشانی تشآ ییندهاافر و  ها نفشا  

71تا  1صفحه های   
ها كانیسوم:   

68تا  46صفحه های   

 

 
  شیمیایی ینامیکدموتر

ها لمحلو+  

104تا  58صفحه های   

 
  تركیب+  النسیواكویها  تركیب
همایشگاآزدر +  لیآ یها  

113تا65صفحه های   

 
 

 شیمیایی+  شیمیایی سینتیک
:دلتعا  

58تا1های  صفحه  

 انمید+ لكتریكیا نجریا
مغناطیسیی هاونیر و مغناطیسی  

: صفحه های 3فیزیک

106تا64  

76تا  57:صفحه های1فیزیک  

 +گرما و قانوندهما های یژگیو
هازگا  

 144تا  95 :صفحه های2فیزیک
 

 :1فیزیک

45تا  27  

حركت شناسی+اندازه گیری+ 
+ حركت نوسانی+موج دینامیک

 مكانیكی

96تا2فیزیک پیش: صفحه های  

73تا2:صفحه های 2فیزیک  

 

 مثلثات :

158تا121: صفحه های2ریاضی  

38تا31:صفحه های 3ریاضی  
 

2و1فصل  هندسه:  

67تا1صفحه های   

 احتمال + توابع معادالت
ریاضی عمومی: صفحه 

 58تا1های

 73تا1: صفحه های2ریاضی

 190تا175و 120تا85و

: صفحه های 3ریاضی

 66تا38و19تا1

آزمون مرحله 
 سوم

 30و  29
 آذر

 
 

6تا1پیش: فصل های   

78تا1صفحه های   

5تا1سوم: قصل های   

68تا1صفحه های   

 
 

:3 شیمی  

104تا1صفحه های   

 
 

: 2یمی ش  

113تا1صفحه های   

+   شیمیایی سینتیک
اسید ها و باز ها+  شیمیاییدلتعا  

68تا1صفحه های  
)تا پایان اسید های وقوی و 

 ضعیف(

 

:3فیزیک  
513تا1صفحه های   

:1فیزیک  

  76تا  46

 

:2فیزیک  

159تا  76صفحه  

:1فیزیک  

و  45تا  1صفحه های   

  146تا  77

 

 

4تا1فصل های   

112تا2فیزیک پیش: صفحه های   

73تا2:صفحه های 2فیزیک  

5:صفحه 3فیزیک  

:2ریاضی  

و  84تا73صفحه های 

158تا121  

:3ریاضی  

38تا20صفحه های   
 آمارومدلسازی:

165تا3صفحه های  

143تا1صفحه های :1هندسه  

2و1های فصل   
ریاضی عمومی:صفحه های 

64تا1  

و  73تا1:صفحه2ریاضی

تا  761و  120تا85

190 
و  19تا1: صفحه های3ریاضی

66تا38  

آزمون مرحله 
 چهارم

بهمن5و  4  

 

تحوالت گذشتهها +  سنگ در یهداشوپیش:   

105تا  79صفحه های   
ی+سنگ های ها ینآذر سنگ و  ماگماتیسمسوم: 

 رسوبی
39تا69صفحه های   

 و شیمیایی یها كنشوا
+  یستوكیومترا
شیمیایی ینامیکدترمو  

57تا  1صفحه های   

 بیوتنا اصخو+  تما رساختا
های یونیتركیب عنصرها+  

64تا 1صفحه های   

 
 

 هازبا و سیدهاا

 86تا  59صفحه های 
 

 نجریا + ساكن لكتریسیتها
لكتریكیا  

های:صفحه 3فیزیک  

  64تا1

:صفحه های1فیزیک  

76تا  57  

ورن شكست +رنو بتازبا و رنو  

:1فیزیک  

168تا77صفحه های   
 

 

شپی فیزیک مكانیكی یها  جمو  

112تا79صفحه های   
 

شپی فیزیک  صوتیهای  جمو  

133تا  113صفحه های  

 
 حد و پیوستگی

:3ریاضی  

121تا67صفحه های  

 

 مشتق توابع + كاربرد مشتق
 ریاضی عمومی:

92تا65صفحه های  

: صفحه های 3ریاضی

143تا122  

 

آزمون مرحله 
 پنجم

3و  2  
 اسفند

تحوالت گذشتهها +  سنگ در یهداشوپیش:   

105تا  79صفحه های   

5تا 1فصل   

68تا 1صفحه های   

 
 
 

 كل كتاب

 

 
 
 

 كل كتاب

 

 
 
 

هازبا و سیدهاا  

90تا59صفحه های   

 

:3 کفیزی  
513تا1صفحه های   

:1فیزیک  

76تا  47  

 

:2فیزیک   

159تا  76صفحه های  

:1فیزیک  

146تا77و45تا2صفحه های   

 
 یها  جمو+ صوتی یها  جمو

مغناطیسیولكترا  

تا  113فیزیک پیش: صفحه های 

151 
 

:2ریاضی  

و  84تا73صفحه های 

158تا121  

:3ریاضی  

38تا20  
 آمار و مدلسازی:

165تا3صفحه های   

:1هندسه   

143تا1صفحه های   

   مشتقدبرركا+  بعاتو مشتق
:عمومی یاضیر   

107تا65صفحه های   

تا  122: صفحه های 3ریاضی

143 

آزمون مرحله 

 6و5 ششم
 فروردین

 

 

 

+ رسم نقشه 6تا1پیش: فصل   

120تا106و  78تا1صفحه های   
 

8تا6سوم: فصل های   

105تا 69صفحه های   

 
 

 3+فصل2+فصل1فصل
 تا پایان غلظت موالل

92تا1صفحه های   

 
 

+ 3+ فصل2+ فصل1فصل

4فصل  

92تا1صفحه های   

 شیمیایی+  شیمیایی سینتیک
اهزبا و سیدهاا+   دلتعا  

68تا1صفحه های   
شیمیولكترا+   

104تا91صفحه های   

 
 

 

3تا1فصل های   

:3فیزیک   

061تا1صفحه های   

76تا  47: صفحه ی 1فیزیک  

 

:2فیزیک  

5113تا75صفحه های   

:1فیزیک  

تا  77و47تا  1صفحه های

146 
 
 

 

 4تا 1فصل های 
 + فیزیک اتمی
تا  152فیزیک پیش: صفحه های 

186 
 75تا1: صفحه های 2فیزیک

 5: صفحه3فیزیک

 
 

:پیوستگی و حد  

:3ریاضی   

121تا67صفحه های   

+3تا1فصل های   
 یها منحنی و مختصاتی هندسه
ماتریس+ دوم جهدر  

ریاضی عمومی : صفحه های 
134تا108و  82تا1  

: صفحه های 2ریاضی

174تا601  

:صفحه های 3ریاضی

1تا122و66تا38و19تا1

43 

زمون مرحله آ
 هفتم

 30و  29
 فروردین

 

 

10تا7پیش: فصل   

135تا79صفحه های   
 سوم: تغییرات سنگ ها

103تا106صفحه های   

 
 محلول ها

104تا73صفحه های   

 و كربن+  النسیواكویها  تركیب
همایشگاآز در+  لیآ یتركیبها  

113تا93صفحه های   

 

4و  3فصل   

119تا67صفحه های   

مغناطیسیولكترا یلقاا  
133تا108صفحه های   

هازگا نقانو و گرما  

1:صفحه های 2فیزیک  

151تا  118  

  45تا  27: صفحه های1فیزیک

 

8تا5فصل   

214تا114صفحه های   

 
 

_____ 

6تا4فصل های   

173تا108صفحه های   

174تا 601: 2یاضیرر  

آزمون مرحله 
 هشتم

27و 26  
 اردیبهشت

 
مطابق كنكور

 

آزمون مرحله 
 نهم

31و  30  
 خرداد

 

 
 مطابق كنكور

آزمون مرحله 
 دهم

تیر7و6  

 

ی
صیل

ح
سال اول ت

 نیم

 

ی
صیل

ح
سال دوم ت

غاز نیم 
 آ

صیل
ح
سال دوم ت

ن نیم
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