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 15/08/1400            ات         17/07/1400یک         تالش 
 ردس اهی اول و دوم از فصل اول )مفاهیم اولیه و زاوهی اه رد داریه و رابطه طولی رد داریه( 17/07/1400       هندهس 1
گلیسیزبان 2  23ردس اول ات انتهای صفحه  20/07/1400         ان
 فصل اول )ردس اول و دوم ات ابتدای صفراهی اتبع( 24/07/1400     حسابان 3
گارش  4 گارش: ردس اول 27/07/1400افرسی و ن  افرسی: ردس اهی اول و دوم / ن
 ردس اول و دوم 01/08/1400      دین و زندگی 5
 فصل اول  08/08/1400     فیزیک 6
 ردس اول و دوم 11/08/1400          عربی 7
 فصل اول 15/08/1400         شیمی 8



 23/09/1400           ات         22/08/1400          دو تالش 
 (+ بخشی از ردس اول از فصل دوم )از ابتدای فصل ات ابتدای تبدیل بازاتب اول  ردس سوم از فصل 22/08/1400         هندهس 1
گلیسی 2  کل ردس اول    25/08/1400         زبان ان
 فصل اول ردس دوم از ابتدای صفراهی اتبع ات اپیان فصل 29/08/1400        حسابان 3
گارش 4 گارش: ردس دوم 02/09/1400         افرسی و ن  افرسی: ردس اهی سوم ، پنجم و ششم / ن
 ابتدای ربرسی ساختار لوویس هیدروکربن اه ات ابتدای هیدروکربن اهی حلقوی(فصل اول ) از  06/09/1400        شیمی 5
 چهارم ردس سوم،  09/09/1400        دین و زندگی 6
 فصل اول )از ابتدای خازن ات انتها( و فصل دوم )از ابتدا ات سرنیروی محرکه الکتریکی( 13/09/1400         فیزیک 7
 سوم ردس 16/09/1400       عربی 8
 کل فصل اول )آشنایی با مبانی ریاضیات( + ردس اول از فصل دوم )مبانی احتمال(     23/09/1400          آمار واحتمال 9

 



 14/12/1400            ات         02/11/1400          هس تالش 
 ردس اول از فصل دوم ) تبدیل اهی هندسی ( 02/11/1400         هندهس 1

گلیسی زبان 2  Writing      ردس دوم ات ابتدای 05/11/1400       ان

گاریتمی ( فصل دوم  09/11/1400        حسابان 3  و فصل سوم ) از ابتدای فصل ات ابتدای وژیگی اهی ل

گارش 4 گارش: ردس سوم 12/11/1400       افرسی و ن  افرسی: ردس اهی دهم و یازدهم / ن

 آهنگ یا سرعت واکنش( -فصل اول ) از ابتدای هیدروکربن اهی حلقوی ات ابتدای غذای سالم  16/11/1400        شیمی 5

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

 فصل سوم )از ابتدا ات سر میدان مغناطیسی حاصل از پیچه مسطح( 23/11/1400          فیزیک 7

 پنجمردس چهارم و  30/11/1400       عربی 8

 ردس اهی سوم و چهارم از فصل دوم )احتمال شرطی و پیشامداهی مستقل و وابسته( 03/12/1400       آمار  و احتمال 9

گارش 10 گارش: ردس چهارم 07/12/1400         افرسی و ن  افرسی: ردس اهی دوازدهم و چهاردهم / ن

 غذا و پسماند( -آهنگ یا سرعت واکنش ات ابتدای سرعت واکنش  -سالم فصل دوم ) از ابتدای غذای  14/12/1400        شیمی 11



 

 17/02/1401            ات          21/12/1400       چهار تالش
 ردس دوم از فصل دوم )کارربد تبدیل اه( و ردس اول از فصل سوم )قضیه سینوس اه( 21/12/1400         هندهس 1

گاریتمی ات انتهای فصل( و فصل چهارم )از ابتدای فصل ات ابتدای ردس چهارم ( 16/01/1401 حسابان       2  فصل سوم )از ابتدای وژیگی اهی ل

گارش 3 گارش: ردس پنجم 20/01/1401       افرسی و ن  افرسی: ردس اهی اپزندهم و شازندهم / ن

 پسماند ات انتهای فصل سوم(غذا و  -فصل دوم ) از ابتدای سرعت واکنش  23/01/1401       شیمی 4

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

 فصل سوم ) از ابتدای میدان مغناطیسی حاصل از پیچه مسطح ات انتهای فصل ( و فصل چهارم )از ابتدا ات سر القاگر اه( 30/01/1401         فیزیک 6

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

 کل فصل سوم )آمار توصیفی( و ردس اول از فصل چهارم )گردآوری داده اه( 06/02/1401 آمار و احتمال     8

گارش 9 گارش: ردس ششم 10/02/1401       افرسی و ن  افرسی: ردس اهی هفدهم و هجدهم / ن

 فصل چهارم )کامل( 17/02/1401فیزیک  10


