
شهريور25شهريور تا 13برنامه 

لیمهندس عليرضا فضائ :مشاور و ربانمه رزی 
(کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف)



(1400/6/26)برنامه درسی دوازدهم ریاضی مطابق با آزمون های سراسری گاج 

3فیزیک 
(زوج کتاب)

2فیزیک  1هندسه 
(زوج کتاب)

3هندسه 
(زوج کتاب)

1ریاضی 
(زوج کتاب)

2حسابان 
(زوج کتاب)

آمار و احتمال 2هندسه 
(زوج کتاب)

1حسابان  تاریخ

1فصل 
(تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت)

2فصل 
تا ابتدای نیروی محرکه )

(الکتریکی و مدارها

2فصل 
(3تا ابتدای درس )

1فصل 
(تا ابتدای خواص عمل ضرب ماتریس ها) 1فصل 

1فصل 
تا ابتدای توابع صعودی و )

(توابع نزولی
1فصل  1فصل  1فصل  1400/6/13

1فصل 
(تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت)

2فصل 
تا ابتدای نیروی محرکه )

(الکتریکی و مدارها

2فصل 
(3تا ابتدای درس )

1فصل 
(تا ابتدای خواص عمل ضرب ماتریس ها) 1فصل 

1فصل 
تا ابتدای توابع صعودی و )

(توابع نزولی
1فصل  1فصل  1فصل  1400/6/14

1فصل 
(تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت)

2فصل 
تا ابتدای نیروی محرکه )

(الکتریکی و مدارها

2فصل 
(3تا ابتدای درس )

1فصل 
(تا ابتدای خواص عمل ضرب ماتریس ها) 2فصل 

1فصل 
تا ابتدای توابع صعودی و )

(توابع نزولی
1فصل  1فصل  2فصل  1400/6/15

1فصل 
(تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت)

2فصل 
تا ابتدای نیروی محرکه )

(الکتریکی و مدارها

2فصل 
(3تا ابتدای درس )

1فصل 
(تا ابتدای خواص عمل ضرب ماتریس ها) 2فصل 

1فصل 
تا ابتدای توابع صعودی و )

(توابع نزولی
1فصل  1فصل  2فصل  1400/6/16

1فصل 
(تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت)

2فصل 
تا ابتدای نیروی محرکه )

تا ( الکتریکی و مدارها
پایان فصل 

2فصل  1فصل 
(1درس ) 4و 3فصل های 

1فصل 
تا ابتدای تقسیم و )

(بخش پذیری

2فصل 
(3تا ابتدای درس )

2فصل  3فصل  1400/6/17

1فصل 
(تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت)

2فصل 
تا ابتدای نیروی محرکه )

تا ( الکتریکی و مدارها
پایان فصل 

2فصل  1فصل 
(1درس ) 4و 3فصل های 

1فصل 
تا ابتدای تقسیم و )

(بخش پذیری

2فصل 
(3تا ابتدای درس )

2فصل  3فصل  1400/6/18

1فصل 
(تا ابتدای حرکت با سرعت ثابت)

2فصل 
تا ابتدای نیروی محرکه )

تا ( الکتریکی و مدارها
پایان فصل 

2فصل  1فصل 
(1درس ) 4و 3فصل های 

1فصل 
تا ابتدای تقسیم و بخش )

(پذیری

2فصل 
(3تا ابتدای درس ) 2فصل  3فصل  1400/6/19



(1400/6/26)برنامه درسی دوازدهم ریاضی مطابق با آزمون های سراسری گاج 

3فیزیک 
(زوج کتاب)

2فیزیک  1هندسه 
(زوج کتاب)

3هندسه 
(زوج کتاب)

1ریاضی 
(زوج کتاب)

2حسابان 
(زوج کتاب)

آمار و احتمال 2هندسه 
(زوج کتاب)

1حسابان  تاریخ

1فصل 
(تا ابتدای سقوط آزاد)

3فصل  3فصل 
1فصل 

تا ابتدای دترمینال و )
(کاربردهای آن

5فصل  1فصل 
2فصل 

( 3از ابتدای درس )
3تا پایان فصل 

3فصل 
(3تا ابتدای درس ) 4فصل  1400/6/20

1فصل 
(تا ابتدای سقوط آزاد)

3فصل  3فصل 
1فصل 

تا ابتدای دترمینال و )
(کاربردهای آن

5فصل  1فصل 
2فصل 

( 3از ابتدای درس )
3تا پایان فصل 

3فصل 
(3تا ابتدای درس )

4فصل  1400/6/21

1فصل  3تا پایان فصل 1فصل  کل کتاب 1فصل  کل کتاب 2و 1فصل های 
(1تا پایان درس )

تا پایان 1فصل 
3فصل 

3تا 1فصل های 
(3تا ابتدای درس ) 4تا پایان فصل 1فصل  1400/6/22

1فصل  3تا پایان فصل 1فصل  کل کتاب 1فصل  کل کتاب
2و 1فصل های 

(1تا پایان درس )
تا پایان 1فصل 

3فصل 
3تا 1فصل های 

(3تا ابتدای درس ) 4تا پایان فصل 1فصل  1400/6/23

1فصل  3تا پایان فصل 1فصل  کل کتاب 1فصل  کل کتاب 2و 1فصل های 
(1تا پایان درس )

تا پایان 1فصل 
3فصل 

3تا 1فصل های 
(3تا ابتدای درس ) 4تا پایان فصل 1فصل  1400/6/24

مرور مرور مرور مرور مرور مرور مرور مرور مرور 1400/6/25



1شیمی 
(زوج کتاب)

(زوج کتاب)3شیمی  2شیمی 
1فیزیک 

(زوج کتاب)
تاریخ

تا پایان فصل( از ابتدای ساختار اتم)1فصل 
1فصل 

(تا ابتدای رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی)

( از ابتدای نفت هدیه ای شگفت انگیز)1فصل 
2تا فصل 

(تا ابتدای آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای تامین انرژی)
2فصل  1400/6/13

(تا ابتدای ساختار اتم)1فصل 
1فصل 

(تا ابتدای رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی)

( از ابتدای نفت هدیه ای شگفت انگیز)1فصل 
2تا فصل 

(تا ابتدای آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای تامین انرژی)
2فصل  1400/6/14

(تا ابتدای ساختار اتم)1فصل 
1فصل 

(تا ابتدای رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی)

( از ابتدای نفت هدیه ای شگفت انگیز)1فصل 
2تا فصل 

(تا ابتدای آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای تامین انرژی)
2فصل  1400/6/15

(تا ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم)2فصل  (تا ابتدای مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن)1فصل 
2فصل 

تا ( از ابتدای آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای تامین انرژی)
(ابتدای پیوند با صنعت)

3فصل  1400/6/16

(تا ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم)2فصل  (تا ابتدای مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن)1فصل 
2فصل 

تا ( از ابتدای آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای تامین انرژی)
(ابتدای پیوند با صنعت)

3فصل  1400/6/17

(تا ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم)2فصل  (تا ابتدای مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن)1فصل 
2فصل 

تا ( از ابتدای آنتالپی سوختن تکیه گاهی برای تامین انرژی)
(ابتدای پیوند با صنعت)

3فصل  1400/6/18

ابتدای غلظت )3تا فصل ( از ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم؟)2فصل 
(مولی

(از ابتدای شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند؟)1فصل 
2فصل 

(ابتدای الکل ها و اسیدها)3تا فصل ( از ابتدای پیوند با صنعت)
4فصل  1400/6/19

ابتدای غلظت )3تا فصل ( از ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم؟)2فصل 
(مولی (از ابتدای شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند؟)1فصل 

2فصل 
(ابتدای الکل ها و اسیدها)3تا فصل ( از ابتدای پیوند با صنعت) 4فصل  1400/6/20

ابتدای غلظت )3تا فصل ( از ابتدای چه بر سر هواکره می آوریم؟)2فصل 
(مولی

(از ابتدای شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند؟)1فصل 
2فصل 

(ابتدای الکل ها و اسیدها)3تا فصل ( از ابتدای پیوند با صنعت)
4فصل  1400/6/21

(1400/6/26)برنامه درسی دوازدهم ریاضی مطابق با آزمون های سراسری گاج 



1شیمی 
(زوج کتاب)

(زوج کتاب)3شیمی  2شیمی 
1فیزیک 

(زوج کتاب)
تاریخ

کل کتاب 1فصل 
3تا 1فصل های 

(تا ابتدای الکل ها و اسیدها) کل کتاب 1400/6/22

کل کتاب 1فصل 
3تا 1فصل های 

(تا ابتدای الکل ها و اسیدها) کل کتاب 1400/6/23

کل کتاب 1فصل 
3تا 1فصل های 

(تا ابتدای الکل ها و اسیدها) کل کتاب 1400/6/24

مرور مرور مرور مرور 1400/6/25

(1400/6/26)برنامه درسی دوازدهم ریاضی مطابق با آزمون های سراسری گاج 


