
)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

 

  

1401کنکور  قیمت پشت جلد  نام درس نام پکیج 

 زیست دهم 540

 زیست شناسی

 کتاب الگو تا رتبه دهم 185

 کتاب کار زیست دهم 60

 زیست یازدهم 690

 کتاب الگو تا رتبه یازدهم 180

 کتاب کار زیست یازدهم 60

 زیست دوازدهم 790

 کتاب الگو تا رتبه دوازدهم 160

 زیست دوازدهم کتاب کار 60

 زیست گیاهی 590

 کتاب الگو تا رتبه زیست گیاهی 130

 کتاب کار زیست گیاهی 50

 ژنتیک 690

 کتاب الگو تا رتبه ژنتیک 110

 کتاب کار زیست ژنتیک 50

 یرهزیست شناسی در دا 680

 کتاب زیست شناسی در دایره 170

 کتاب کار زیست دایره 60

 )بدون کتاب کار و کتاب های الگو( زیست جامع 3980

 مجموعه کتاب کار + کتابهای زیست شناسی 1275

 کتاب کار و کتاب های الگو+ زیست جامع  5255

 :توضیحات

 اف دی پی فایل و شد نخواهد ارسال شده چاپ صورت به شناسی زیست محصوالت همراه کتابی و کار کتاب هیچ -1

 چاپی، کتابهای به نیاز صورت در گرفت، خواهد قرار آموزان دانش اختیار در رایگان صورت به ها کار کتاب

 .نماید پرداخت جداگانه را آنها هزینه بایست می داوطلب



)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

  

 نام درس نام پکیج 1401کنکور  قیمت پشت جلد

 1  ریاضی جامع 990

 ریاضیات 

 )رشته تجربی(

 1کتاب کار ریاضی جامع  35

 2ریاضی جامع   680

 2کتاب کار ریاضی جامع  45

 3ریاضی جامع   870

 3کتاب کار ریاضی جامع  35

 مثلثات و ترکیب توابع 100

 کتاب کار  مثلثات و ترکیب توابع 30

 ریاضیات جامع رشته تجربی)بدون کتاب کار( 2640

 تجربی -مجموعه کتاب کار ریاضیات  145

 ریاضیات جامع تجربی + کتاب کار 2785
 توضیحات:

به صورت چاپ شده ارسال نخواهد شد و فایل پی دی اف کتاب کار ها به صورت رایگان  ریاضیاتهمراه محصوالت  کاری هیچ کتاب -1

در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت، در صورت نیاز به کتابهای چاپی، داوطلب می بایست هزینه آنها را جداگانه پرداخت 

 نماید.

 

 مفاهیم دهم و یازدهم )+ کتاب کار(شیمی  890

 شیمی

 یازدهم و دهم مفاهیم شیمی  کار کتاب 60

 شیمی مفاهیم دوازدهم 780

 دوازدهم مفاهیم شیمی  کار کتاب 50

 شیمی مسائل دهم و یازدهم و دوازدهم 1290

 دوازدهم و یازدهم و دهم مسائل شیمی  کار کتاب 60

 شیمی صفر 95

 جامع )بدون کتاب کار(شیمی  3055

 مجموعه کتاب کار شیمی 170

 شیمی جامع + کتاب کار 3225
 توضیحات:

 رایگان صورت به ها کار کتاب اف دی پی فایل و شد نخواهد ارسال شده چاپ صورت به شیمی محصوالت همراه کاری کتاب هیچ -1

 پرداخت جداگانه را آنها هزینه بایست می داوطلب چاپی، کتابهای به نیاز صورت در گرفت، خواهد قرار آموزان دانش اختیار در

 .نماید

2- DVD  محاسبات در پک مسائل شیمی قرار داده شده است. 2شماره 

 



)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

 

 

  

1401کنکور  قیمت پشت جلد  نام درس نام پکیج 
 )خواص ماده( 3فصل  –فیزیک دهم  120

 فیزیک

 )خواص ماده( 3فصل  –کتاب کار  فیزیک دهم  30

 4و2و1فصل  –فیزیک دهم  540

 4و2و1فصل  –کتاب کار  فیزیک دهم  30

 فیزیک یازدهم 740

 کتاب کار  فیزیک یازدهم 40

 سینماتیک -فیزیک دوازدهم  240

 ینماتیکس -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  30

 دینامیک -فیزیک دوازدهم  280

 امیکدین -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  30

 نوسان و موج -فیزیک دوازدهم  190

 وسان و موجن -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  30

 موج،اتمی،هسته ای -فیزیک دوازدهم  660

 وج،اتمی،هسته ایم -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  35

 ریاضی رشته - )ترمودینامیک( دهم فیزیک مکمل 160

 ریاضی رشته - )ترمودینامیک( دهم فیزیک کتاب کار  مکمل 30

 ریاضی رشته - دوازدهم فیزیک مکمل 390

 ریاضی رشته - دوازدهم فیزیک کتاب کار  مکمل 30

 رشته تجربی )بدون کتاب کار( –فیزیک جامع  2770

 رشته تجربی –مجموعه کتاب کار فیزیک  225

 شته تجربی + کتاب کارر-فیزیک جامع 2995

 رشته ریاضی )بدون کتاب کار( –فیزیک جامع  3320

 مجموعه کتاب کار فیزیک رشته ریاضی 285

 شته ریاضی + کتاب کارر-فیزیک جامع 3605
 توضیحات:

 رایگان صورت به ها کار کتاب اف دی پی فایل و شد نخواهد ارسال شده چاپ صورت به فیزیک محصوالت همراه کاری کتاب هیچ -1

 رداختپ جداگانه را آنها هزینه بایست می داوطلب چاپی، کتابهای به نیاز صورت در گرفت، خواهد قرار آموزان دانش اختیار در

 .نماید

 مکمل های فیزیک دهم و دوازدهم مخصوص رشته ریاضی فیزیک بوده و حتما باید به داوطلبان این گرایش داده شود. -2

 



)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

 

 

 

 

 

 

 نام درس نام پکیج 1401کنکور  قیمت پشت جلد

 1  ریاضی جامع 1290

 ریاضیات 

 )رشته ریاضی(

 1کتاب کار ریاضی جامع  35

 2ریاضی جامع   890

 2کتاب کار ریاضی جامع  45

 3ریاضی جامع   1270

 3کتاب کار ریاضی جامع  35

 مثلثات و ترکیب توابع 100

 کتاب کار  مثلثات و ترکیب توابع 30

 ریاضیات جامع رشته ریاضی)بدون کتاب کار( 3550

 رشته ریاضی –مجموعه کتاب کار ریاضیات  145

 رشته ریاضی+ کتاب کار -ریاضیات جامع  3695
 توضیحات:

به صورت چاپ شده ارسال نخواهد شد و فایل پی دی اف کتاب کار ها به صورت  ریاضیاتهمراه محصوالت  کاری هیچ کتاب -1

رایگان در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت، در صورت نیاز به کتابهای چاپی، داوطلب می بایست هزینه آنها را جداگانه 

 پرداخت نماید.

محتوای آنها گسترده تر از رشته تجربی بوده و مخصوص بر خالف تشابه اسمی این مجموعه ها با مجموعه های رشته تجربی،  -2

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

مباحث این رشته درکنکور را پوشش می دهد و برخی از مباحث در حرف آخر  %60مجموعه جامع ریاضی رشته ریاضی در حدود  -3

 هنوز تدریس نشده است. 

 



)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

  

 

 

 

1401کنکور  قیمت پشت جلد  نام درس نام پکیج 

 ادبیات تاریخ+  امال و لغات واژگان، 440

 ادبیات فارسی

 ادبیات تاریخ+  امال و لغات کار  واژگان، کتاب 60

 فارسی زبان 270

 فارسی کار  زبان کتاب 35

 ادبی آرایه 280

 ادبی کار  آرایه کتاب 35

 معنایی قرابت 290

 معنایی کار  قرابت کتاب 50

 زبان و ادبیات فارسی جامع )بدون کتاب کار( 1280

 مجموعه کتاب کار زبان و  ادبیات فارسی 180

 زبان و ادبیات فارسی جامع + کتاب کار 1460
 توضیحات:

 رایگان صورت به ها کار کتاب اف دی پی فایل و شد نخواهد ارسال شده چاپ صورت به ادبیات محصوالت همراه کاری کتاب هیچ -1

 پرداخت جداگانه را آنها هزینه بایست می داوطلب چاپی، کتابهای به نیاز صورت در گرفت، خواهد قرار آموزان دانش اختیار در

 نماید.

 

 دهم سال - زندگی و دین 380

 دین و زندگی

 دهم سال - زندگی و کار  دین کتاب 60

 یازدهم سال - زندگی و دین 440

 یازدهم سال - زندگی و کار  دین کتاب 60

 دوازدهم سال - زندگی و دین 390

 دوازدهم سال - زندگی و کار  دین کتاب 40

 دین و زندگی  جامع )بدون کتاب کار( 1210

 مجموعه کتاب کار دین و زندگی 160

 دین و زندگی جامع + کتاب کار 1370
 توضیحات:

 صورت به ها کار کتاب اف دی پی فایل و شد نخواهد ارسال شده چاپ صورت به دین و زندگی محصوالت همراه کاری کتاب هیچ -1

 جداگانه را آنها هزینه بایست می داوطلب چاپی، کتابهای به نیاز صورت در گرفت، خواهد قرار آموزان دانش اختیار در رایگان

 نماید. پرداخت

 



)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

   

 نام درس نام پکیج 1401کنکور  قیمت پشت جلد

 رشته تجربی و ریاضی –جامع  عربی 990

 زبان عربی

 رشته تجربی و ریاضی  -جامع  کار عربی کتاب 60

 رشته انسانی –جامع  عربی 1280

 رشته انسانی  -جامع  کار عربی کتاب 60

 + کتاب کار  رشته تجربی و ریاضی  -عربی جامع  1050

 + کتاب کار  رشته انسانی -عربی جامع  1340
 توضیحات:

 صورت به ها کار کتاب اف دی پی فایل و شد نخواهد ارسال شده چاپ صورت به عربی محصوالت همراه کاری کتاب هیچ -1

 جداگانه را آنها هزینه بایست می داوطلب چاپی، کتابهای به نیاز صورت در گرفت، خواهد قرار آموزان دانش اختیار در رایگان

 .نماید پرداخت

 

 دوازدهم و یازدهم و دهم سال - لغات و گرامر 490

 زبان انگلیسی

 دوازدهم و یازدهم و دهم سال - لغات و گرامر  کار کتاب 60

 (Reading Plusمطلب ) درک 270

 مطلب درک  کار کتاب 30

 انگلیسی زبان آخر تیر مجموعه 280

 انگلیسی زبان آخر تیر مجموعه  کار کتاب 30

 جامع آخر تیک کتاب 70

 کتاب بانک سواالت زبان انگلیسی جامع کنکور 200

 زبان انگلیسی جامع )بدون کتاب کار( 1040

 مجموعه کتاب کار و کتابهای زبان انگلیسی 390

 زبان انگلیسی جامع + کتاب کار 1430
 توضیحات:

 به ها کار کتاب اف دی پی فایل و شد نخواهد ارسال شده چاپ صورت به زبان انگلیسی محصوالت همراه کار و کتابی کتاب هیچ -1

 را آنها هزینه بایست می داوطلب چاپی، کتابهای به نیاز صورت در گرفت، خواهد قرار آموزان دانش اختیار در رایگان صورت

 .نماید پرداخت جداگانه

 .نمی گردددر مجموعه زبان انگلیسی جامع، کتاب تیک آخر + کتاب بانک سواالت با محصوالت به صورت رایگان ارسال  -2

 شامل سواالت تستی در درس زبان انگلیسی می باشد کتاب بانک سواالت زبان انگلیسی جامع کنکور -3

 



)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

   

1401 قیمت پشت جلد  نام درس نام پکیج 
 رشته تجربی –مبحثی  آزمون 10 1900

 رشته تجربی –مبحثی  آزمون 10دفترچه  700 آزمون ها

رشته تجربی  -آزمون نظام جدبد  1900  
 توضیحات:

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

 باشند.

برگه پاسخ نامه + پاسخ نامه کلیدی می باشد و برای دانش  عدد دفترچه سواالت +  10 آزمون مبحثی: 10منظور از دفترچه  -2

 آموزانی است که به هر عنوان نیاز به یک سری جدید از دفترچه دارند.
 

 مجموعه محاسبات و هفت الگو 20
 هدیه

رشته تجربی –روز با حرف آخر  5 35  

 توضیحات:

 محاسبات + هفت الگو طالیی تست زنی در زیست شناسی می باشد. 1شماره   DVDمجموعه محاسبات و هفت الگو شامل:  -1

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

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



)موسسه حرف آخر( 4011-1400متوسطه دوم سال  کنکوری قیمت دروس و لیست  

 

 

1401قیمت پشت جلد   مجموعه 

 رشته تجربی

 کتاب کار و کتاب( بدونجموعه کامل عمومی )م 4520

 مجموعه کتاب کار و کتاب های عمومی 790

 کتاب کار و کتاب( بدونمجموعه کامل اختصاصی ) 12445

 مجموعه کتاب کار و کتاب های اختصاصی 1815

 کتاب کار و کتاب( بدونمجموعه کامل عمومی + اختصاصی + آزمون مبحثی ) 18865

 جموعه کامل عمومی + اختصاصی + آزمون مبحثی )همراه با تمامی کتاب کارها و کتابها(م 21470

 رشته ریاضی

 کتاب کار و کتاب( بدونجموعه کامل عمومی )م 4520

 مجموعه کتاب کار و کتاب های عمومی 790

 کتاب کار و کتاب( بدونمجموعه کامل اختصاصی ) 9925

 اختصاصی مجموعه کتاب کار و کتاب های 600

 کتاب کار و کتاب( بدونبدون آزمون مبخثی  ) -جموعه کامل عمومی + اختصاصیم 14445

 آزمون مبحثی( بدونجموعه کامل + کتاب کار و کتاب ) م 15835

 رشته انسانی

 کتاب کار و کتاب( بدونجموعه کامل عمومی )م 4810

 مجموعه کتاب کار و کتاب های عمومی 790


