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 15/08/1400            ات         17/07/1400یک         تالش 
 فصل اول ردس اول 17/07/1400       هندهس 1
گلیسیزبان 2  Reading      ردس اول ات ابتدای 20/07/1400         ان
 فصل اول ات سر دنباله هندسیاز ابتدای  24/07/1400     ریاضی 3
گارش  4 گارش: ردس اول 27/07/1400افرسی و ن  افرسی:ردس ستایش و ردس اول و دوم/ ن
 ردس اول و دوم 01/08/1400      دین و زندگی 5
 شاره اه( فصل اول )از ابتدا ات انتهای فصل( و فصل دوم )از ابتدا ات سر فشار رد 08/08/1400     فیزیک 6
 ردس اول و دوم 11/08/1400          عربی 7
 از ابتدای فصل اول ات ابتدای ساختار اتم 15/08/1400         شیمی 8



 23/09/1400           ات         22/08/1400          دو تالش 
 فصل اول ردس دوم و فصل دوم ردس اول 22/08/1400         هندهس 1

گلیسی 2  کل ردس اول    25/08/1400         زبان ان

 کل فصل دوم    29/08/1400        ریاضی 3

گارش 4 گارش: ردس دوم 02/09/1400         افرسی و ن  افرسی: ردس اهی سوم، پنجم و ششم / ن

 از ابتدای ساختار اتم ات انتهای فصل اول 06/09/1400        شیمی 5

 چهارم و پنجمردس سوم،  09/09/1400        دین و زندگی 6

 13/09/1400         فیزیک 7
 فشار رد شاره ات انتهای فصل(  32فصل دوم )از صفحه 

 ((60فصل سوم )از ابتدا ات ابتدای مبحث کار و ارنژی جنبشی)ات صفحه 

 ردس سوم 16/09/1400       عربی 8

 کل فصل سوم     23/09/1400          ریاضی 9
 



 14/12/1400            ات         02/11/1400          هس تالش 
 فصل دوم: ردس دوم، سوم و چهارم 02/11/1400         هندهس 1

گلیسی 2  conversation ردس دوم و ردس سوم از ابتدا ات انتهای بخش 05/11/1400       زبان ان

 انمعادالت قدرمطلقی(کل فصل چهارم )هب جز انمعادالت و      09/11/1400        ریاضی 3

گارش 4 گارش: ردس پنجم 12/11/1400       افرسی و ن  افرسی: ردوس هشتم، نهم و دهم / ن

 فصل دوم )کامل( 16/11/1400        شیمی 5

 ردس هفتم و هشتم 19/11/1400       دین و زندگی 6

 مبحث دمای تعادل(فصل چهارم )از ابتدای فصل ات ابتدای  23/11/1400          فیزیک 7

 ردس چهارم و پنجم 30/11/1400       عربی 8

 فصل چهارم ) انمعادالت و انمعادالت قدر مطلقی (، فصل پنجم )کامل( 03/12/1400       ریاضی 9

گارش 10 گارش: ردس ششم اهی یازدهم، دوازدهمافرسی: ردس 07/12/1400         افرسی و ن  و سیزدهم / ن

 فصل سوم )از ابتدا ات انتهای غلظت مولی( 14/12/1400        شیمی 11



 

 17/02/1401            ات          21/12/1400       چهار تالش
 کل فصل سوم      21/12/1400         هندهس 1

کالیف نوروزی 2  پیک نوروزی       16/01/1401       جمع بندی ت

گارش 3 گارش: ردس هفتم 20/01/1401       افرسی و ن  افرسی: ردس چهاردهم و شازندهم / ن

 فصل سوم )از ابتدای غلظت مولی ات انتهای پیوند هیدروژنی( 23/01/1401       شیمی 4

 ردس نهم و دهم 27/01/1401      دین و زندگی 5

 خی فراینداهی رتمودینامیکی(فصل(، فصل پنجم )ات ابتدای ربفصل چهارم )از ابتدای مبحث دمای تعادل ات انتهای  30/01/1401         فیزیک 6

 ردس ششم و هفتم )کامل( 03/02/1401عربی  7

 فصل ششم )کامل(، فصل هفتم ات انتهای پیشامداه 06/02/1401     ریاضی 8

گارش 9 گارش ردس هشتم 10/02/1401       افرسی و ن  افرسی: ردوس هفدهم و هجدهم / ن

 فصل پنجم )از ابتدای ربخی فراینداهی رتمودینامیکی ات انتهای فصل( 17/02/1401فیزیک  10


