
)موسسه حرف آخر( متوسطه دوم کنکوری قیمت دروس و لیست  

 

 نام درس نام پکیج قیمت پشت جلد
 )+ کتاب کار( زیست دهم 430

 زیست شناسی

 کتاب الگو تا رتبه دهم 60

 )+ کتاب کار( زیست یازدهم 540

 کتاب الگو تا رتبه یازدهم 60

 )+ کتاب کار( زیست دوازدهم 660

 کتاب الگو تا رتبه دوازدهم 60

 )+ کتاب کار( زیست گیاهی 510

 کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی 60

 )+ کتاب کار( ژنتیک 520

 کتاب الگو تا رتبه ژنتیک 60

 )+ کتاب کار( یرهزیست شناسی در دا 580

 کتاب زیست شناسی در دایره 60

 جامع شناسی زیست 3240

 توضیحات:

مجموعه های زیست دهم، یازدهم، دوازدهم، گیاهی، ژنتیک و زیست در دایره اگر به صورت تک به تک یا چند  -1

 + کتاب کار می باشند. )کتاب های الگو تا رتبه با آنها ارسال نمی گردد.( DVDتایی سفارش داده شوند شامل پک 

)کتاب زیست + کتاب کار ها + کتاب های الگو تا رتبه می باشد. DVDمجموعه زیست جامع شامل تمامی پک های  -2

 های الگو تا رتبه در زیست جامع رایگان ارسال می گردد.(

 
 )+ کتاب کار( 1  ریاضی جامع 770

 ریاضیات 

 (رشته تجربی)

 )+ کتاب کار( 2ریاضی جامع   490

 )+ کتاب کار( 3ریاضی جامع   680

 )+ کتاب کار( توابعمثلثات و ترکیب  100

 رشته تجربی – ریاضیات جامع 2040

 توضیحات:

اگر به صورت تک به تک یا چند تایی سفارش داده شوند شامل پک  و مثلثات 3،  2،  1ریاضی جامع مجموعه های  -1

DVD + .کتاب کار می باشند 

 
 )+ کتاب کار( شیمی مفاهیم دهم و یازدهم 750

 شیمی
 )+ کتاب کار( دوازدهمشیمی مفاهیم  590

 )+ کتاب کار( شیمی مسائل دهم و یازدهم و دوازدهم 950

 شیمی جامع 2290

 توضیحات:

اگر به صورت تک به تک یا چند تایی مفاهیم دهم و یازدهم ، مفاهیم دوازدهم و مسائل شیمی مجموعه های  -1

 کتاب کار می باشند. + DVDسفارش داده شوند شامل پک 

2- DVD  محاسبات در پک مسائل شیمی قرار داده شده است. 2شماره 
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)موسسه حرف آخر( متوسطه دوم کنکوری قیمت دروس و لیست  

  

 نام درس نام پکیج قیمت پشت جلد
 ( )+ کتاب کار(خواص ماده) 3فصل  –فیزیک دهم  110

 فیزیک

 )+ کتاب کار( 4و2و1فصل  –فیزیک دهم  430

 )+ کتاب کار( فیزیک یازدهم 610

 اب کار()+ کت سینماتیک -فیزیک دوازدهم  190

 + کتاب کار() دینامیک -فیزیک دوازدهم  230

 )+ کتاب کار( موج نوسان و -فیزیک دوازدهم  160

 )+ کتاب کار( ای موج،اتمی،هسته -فیزیک دوازدهم  460

 (کار کتاب)+  ریاضی رشته - (ترمودینامیک) دهم فیزیک مکمل 110

 (کار کتاب)+  ریاضی رشته - دوازدهم فیزیک مکمل 290

 رشته تجربی –فیزیک جامع  2190

 رشته ریاضی –فیزیک جامع  2590

 توضیحات:

، فیزیک یازدهم ،سینماتیک ،دینامیک ،نوسان، 4و2و1،فیزیک دهم فصل 3فیزیک دهم فصل مجموعه های  -1

 + DVDداده شوند شامل پک واگر به صورت تک به تک یا چند تایی سفارش اتمی،مکمل ریاضی دهم و دوازدهم 

 کتاب کار می باشند.

ده مکمل های فیزیک دهم و دوازدهم مخصوص رشته ریاضی فیزیک بوده و حتما باید به داوطلبان این گرایش دا -2

 شود.

 
 )+ کتاب کار( 1  ریاضی جامع 990

 ریاضیات

 (رشته ریاضی فیزیک)

 )+ کتاب کار( 2ریاضی جامع   670

 )+ کتاب کار( 3ریاضی جامع   980

)+ کتاب کار( مثلثات و ترکیب توابع 100  

رشته ریاضی –ریاضیات جامع  2740  

 توضیحات:

ل پک اگر به صورت تک به تک یا چند تایی سفارش داده شوند شام و مثلثات 3،  2،  1ریاضی جامع مجموعه های  -1

DVD + .کتاب کار می باشند 

جربی تجربی ولی محتوای آنها گسترده تر از رشته تبر خالف تشابه اسمی این مجموعه ها با مجموعه های رشته  -2

 مباحث آن با رشته تجربی یکسان می باشد.( %80بوده و مخصوص رشته ریاضی می باشد.)البته در حدود 

 مباحث این رشته را پوشش می دهد. %70مجموعه جامع ریاضی رشته ریاضی در حدود  -3
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)موسسه حرف آخر( متوسطه دوم کنکوری قیمت دروس و لیست  

 

 

 

  

 نام درس نام پکیج قیمت پشت جلد
 (کار کتاب)+ ادبیات تاریخ+  امال و لغات واژگان، 330

 زبان و ادبیات فارسی

 (کار کتاب)+ فارسی زبان 210

 (کار کتاب)+ ادبی آرایه 190

 (کار کتاب)+ معنایی قرابت 220

 جامع زبان و ادبیات فارسی 950

 توضیحات:

اگر به صورت تک به تک یا چند تایی  لغات و تاریخ، زبان فارسی، آرایه و قرابتمجموعه های  -1

 کتاب کار می باشند. + DVDسفارش داده شوند شامل پک 

 
 (کار کتاب)+  دهم سال - زندگی و دین 300

 دین و زندگی
 (کار کتاب)+  دهمیاز سال - زندگی و دین 330

 (کار کتاب)+  دهمدواز سال - زندگی و دین 310

 جامع  دین و زندگی 940

 توضیحات:

اگر به صورت تک به تک یا چند تایی سفارش داده  دینی دهم، یازدهم و دوازدهممجموعه های  -1

 کتاب کار می باشند. + DVDشوند شامل پک 

 
 (کار کتاب)+ جامع عربی زبان 880

 زبان عربی
 جامع زبان عربی 880

 توضیحات:

 کتاب کار می باشد. + DVDشامل پک عربی جامع مجموعه های  -1

 
 (آخر تیک و کار کتاب)+دوازدهم و یازدهم و دهم سال - لغات و گرامر 440

 زبان انگلیسی

 (کار کتاب)+ مطلب درک 210

 انگلیسی زبان آخر تیر مجموعه 240

 جامع آخر تیک کتاب 50

 کتاب بانک سواالت زبان انگلیسی جامع کنکور 90

 جامع زبان انگلیسی 890

 توضیحات:

اگر به صورت تک به تک یا چند تایی سفارش داده گرامر ،درک مطلب و تیر آخر مجموعه های  -1

 کتاب کار می باشند. + DVDشوند شامل پک 

با محصوالت  + کتاب بانک سواالت در صورت سفارش مجموعه زبان انگلیسی جامع، کتاب تیک آخر -2

 به صورت رایگان ارسال می گردد.

شامل سواالت تستی در درس زبان انگلیسی می  گلیسی جامع کنکورکتاب بانک سواالت زبان ان -3

 باشد
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)موسسه حرف آخر( متوسطه دوم کنکوری قیمت دروس و لیست  

 

 

 نام درس نام پکیج قیمت پشت جلد

 مجموعه کامل عمومی 3660

 مجموع

 رشته تجربی –مجموعه کامل اختصاصی  9760

 رشته ریاضی –مجموعه کامل اختصاصی  7620

 رشته تجربی –مجموعه کامل عمومی + اختصاصی + آزمون  14920

 رشته ریاضی – وعه کامل عمومی + اختصاصیمجم 11280

 نام درس نام پکیج قیمت پشت جلد
 رشته تجربی – مبحثی آزمون 10 1500

 رشته تجربی – مبحثی آزمون 10دفترچه  500 آزمون ها

رشته تجربی  -آزمون نظام جدبد  1500  

 توضیحات:

برگه پاسخ  +پاسخ نما  DVDپک  عدد دفترچه سواالت +  10 شامل آزمون مبحثی 10مجموعه های  -1

 نامه + پاسخ نامه کلیدی می باشند.

برگه پاسخ نامه + پاسخ نامه کلیدی  عدد دفترچه سواالت +  10 آزمون مبحثی: 10منظور از دفترچه  -2

 دارند.به هر عنوان نیاز به یک سری جدید از دفترچه می باشد و برای دانش آموزانی است که 
 

 مجموعه محاسبات و هفت الگو 20
 ههدی

رشته تجربی – روز با حرف آخر 5 35  

 توضیحات:

محاسبات + هفت الگو طالیی تست زنی در  1شماره   DVDمجموعه محاسبات و هفت الگو شامل:  -1

 زیست شناسی می باشد.

 آزمونک جامع 5+ مباحث دانش آموزان را پوشش می دهد  %20روز با حرف آخر حدودا  5مجموعه  -2
 

رشته تجربی – مجموعه مشاوره و برنامه ریزی نظام جدید 0  مشاوره 
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