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فارسی ()1

عربی زبان قرآن ()1

زبان انگلیسی ()1

97/07/06

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

نگارش()2

شماره آزمون

فارسی()2

97/7/20

ستایش و درس1

درس( 1تا ابتدای اختبرنفسک:
ترجم العبارات التالیة)

97/8/4

ستایش تا پایان درس2

درس(1تا ابتدای التمارین)

درسهای 1و( 2تا ابتدای عوامل ختم نبوت)

97/8/18

ستایش تا پایان درس4

درس1

درسهای1و2

درس( 1تا پایان )Grammer

97/9/2

درس 3تا پایان درس5

درس( 1از ابتدای التمارین)
تا درس( 2ابتدای اعلموا)

درس( 2از ابتدای عوامل ختم نبوت) تا پایان
درس3

درس( 1از ابتدای  )Grammerتا (پایان )Pronuciation

97/9/16

ستایش تا پایان درس6

درسهای1و2

درس 1تا پایان درس4

درس( 1تا پایان )Writing

97/9/30

درس 6تا پایان درس8

درسهای2و3
(تا ابتدای اعلموا)

درسهای4و5

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Conversation

97/10/21

درس 6تا پایان درس9

درس3

درسهای2و3

درس 4تا پایان درس6

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Reading

97/11/5

ستایش تا پایان درس9

ستایش تا پایان درس3

درس 1تا پایان درس3

درس 1تا پایان درس6

درسهای1و( 2تا پایان )Reading

97/11/19

درس 8تا پایان درس10

درس( 3از ابتدای اعلموا)
تا درس( 4ابتدای اعلموا)

درس 5تا پایان درس7

درس( 2تا پایان )Grammer

ستایش و درس1

ستایش تا پایان درس2

عربی ،زبان قرآن()2

دین و زندگی()2

زبان انگلیسی()2

درس1

درس( 1تا ابتدای )Reading
درس( 1تا پایان )Vocabulary Development
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نگارش()2

شماره آزمون

فارسی()2

97/12/3

درسهای10و11

97/12/17

درس 10تا پایان درس13

درس4

98/1/23

ستایش تا پایان درس14

ستایش تا پایان درس4

درس 1تا درس( 6ابتدای اعلموا)

98/2/20

درس 14تا پایان درس16

درس5

درسهای6و( 7تا ابتدای اعلموا)

درسهای9و10

98/2/27

درس 15تا پایان درس17

درس( 6از ابتدای اعلموا)
تا درس( 7ابتدای التمارین)

درس( 9از ابتدای موعود و منجی در ادیان)
تا پایان درس11

درس( 3از ابتدای )New words and Expression
تا (ابتدای )Pronunciation

98/3/3

درس 10تا پایان درس18

درس 4تا پایان درس7

درس 7تا پایان درس12

درس( 2از ابتدای )Vocabulary Development
تا پایان درس3

درس 4تا پایان درس6

عربی ،زبان قرآن()2

دین و زندگی()2

زبان انگلیسی()2

درس4

درسهای7و( 8تا ابتدای مجاهده در
راستای والیت ظاهری)

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (ابتدای )Writing

درسهای4و5

درسهای7و8

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (پایان )Writing

درسهای1تا( 9تا پایان چگونگی امامت
حضرت مهدی (عج) در عصر غیبت)

درس 1تا درس( 3ابتدای )New words and Expressions
درس( 2از ابتدای )What you learned
تا درس( 3ابتدای )Grammer
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هندسه

شیمی

فیزیک

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

اجباری

اختیاری

ریاضی ()1

حسابان()1

هندسه ()1

هندسه ()2

فیزیک ()1

فیزیک()2

شیمی ()1

شیمی ()2

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

کل کتاب

شماره آزمون

حسابان ()1

آمار و احتمال

هندسه()2

فیزیک()2

شیمی()2

97/7/20

فصل( 1تا ابتدای
روش هندسی حل معادالت)

فصل1
(تا ابتدای سورها)

فصل1
(تا ابتدای زاویه ظلی)

فصل1
(تا ابتدای میدان الکتریکی)

فصل1
(تا ابتدای دنیای رنگی با عنصرهای دستهی )d

97/8/4

فصل1
(تا ابتدای قدرمطلق و ویژگیهای آن)

فصل1
(تا ابتدای مجموعه  -زیرمجموعه)

فصل1
(تا ابتدای رابطههای طولی در دایره)

فصل1
(تا ابتدای خطوط میدان الکتریکی)

فصل( 1تا ابتدای عنصرها به چه شکلی در
طبیعت یافت میشوند؟)

97/8/18

فصل1
(تا ابتدای آشنایی با هندسه تحلیلی)

فصل( 1تا ابتدای قوانین و اعمال
بین مجموعهها(جبرمجموعهها))

فصل( 1تا ابتدای چندضلعیهای
محاطی و محیطی)

فصل1
(تا ابتدای میدان الکتریکی در داخل رساناها)

فصل1
(تا ابتدای دنیای واقعی واکنشها)

97/9/2

فصل1
(از ابتدای قدرمطلق و ویژگیهای آن)
تا پایان فصل

فصل( 1از ابتدای مجموعه -
زیرمجموعه) تا (ابتدای ضرب
دکارتی بین دو مجموعه)

فصل( 1از ابتدای رابطههای طولی
در دایره) تا (ابتدای دایرههای
محیطی و محاطی مثلث)

فصل( 1از ابتدای خطوط میدان الکتریکی)
تا (ابتدای خازن)

فصل( 1از ابتدای پیوند با صنعت)
تا (ابتدای نفت ،هدیهای شگفتانگیز)

97/9/16

فصل1و2
(تا ابتدای معادالت و توابع)

فصل1

فصل( 1تا ابتدای چهارضلعیهای
محاطی و محیطی)

فصل1

فصل( 1تا ابتدای آلکنها ،هیدروکربنهایی با
یک پیوند دوگانه)

97/9/30

فصل2

فصل( 1از ابتدای ضرب دکارتی
بین دو مجموعه)
تا فصل( 2ابتدای احتمال شرطی)

فصل( 1از ابتدای دایرههای
محیطی و محاطی مثلث)
تا فصل( 2ابتدای بازتاب)

فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای انواع مقاومتها)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای
شگفتانگیز) تا فصل 2
(ابتدای تهیه غذای آبپز،
ء
تجربه تفاوت دما و گرما)
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حسابان ()1

آمار و احتمال

هندسه()2

فیزیک()2

شیمی()2

97/10/21

فصلهای2و3
(تا ابتدای تابع لگاریتمی و لگاریتم)

فصل( 1از ابتدای ضرب دکارتی
بین دو مجموعه)
تا فصل( 2ابتدای قانون احتمال کل)

فصل( 1از ابتدای چندضلعیهای
محاطی و محیطی)
تا فصل( 2ابتدای انتقال)

فصل( 1از ابتدای خازن) تا فصل2
(ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)

فصل( 1از ابتدای نفت ،هدیهای
شگفتانگیز) تا فصل( 2ابتدای آنتالپی همان
محتوای انرژی است).

97/11/5

فصلهای1تا3
(تا ابتدای تابع لگاریتمی و لگاریتم)

فصلهای1و2
(تا ابتدای قانون احتمال کل)

فصلهای1و2
(تا ابتدای انتقال)

فصلهای1و2
(تا ابتدای توان در مدارهای الکتریکی)

فصلهای1و( 2تا ابتدای آنتالپی همان محتوای
انرژی است).

97/11/19

فصل( 2از ابتدای محاسبه
وارون یک تابع)
تا پایان فصل3

فصل( 2از ابتدای احتمال
غیرهمشانس) تا (ابتدای
پیشامدهای مستقل و وابسته)

فصل2
(تا ابتدای تجانس)

فصل( 2از ابتدای عوامل موثر
بر مقاومت الکتریکی) تا (ابتدای بستن
مقاومتها به صورت موازی)

فصل( 2تا ابتدای آنتالپی سوختن،
تکیهگاهی برای تأمین انرژی)

97/12/3

فصل( 3از ابتدای تابع
لگاریتمی و لگاریتم)
تا فصل( 4پایان رادیان)

فصل( 2از ابتدای قانون احتمال کل)
تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای انتقال)
تا (ابتدای کاربرد تبدیلها)

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای
الکتریکی) تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای
انرژی است).
تا (ابتدای غذای سالم)

97/12/17

فصل( 3از ابتدای تابع
لگاریتمی و لگاریتم)
تا فصل( 4انتهای توابع مثلثاتی)

فصل( 2از ابتدای قانون احتمال کل)
تا فصل( 3ابتدای معیارهای
گرایش به مرکز)

فصل( 2از ابتدای انتقال)
تا (ابتدای مسائل پیدا کردن
کوتاهترین مسیر)

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای
الکتریکی) تا فصل( 3ابتدای نیروی
مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان)

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای انرژی
است ).تا (ابتدای سرعت تولید یا مصرف مواد
شرکتکننده در واکنش از دیدگاه کمی)

98/1/23

فصل 1تا پایان فصل4

فصلهای1تا3
(ابتدای معیارهای پراکندگی)

فصلهای1و2

فصلهای1تا( 3ابتدای میدان مغناطیسی
حاصل از سیملولهءحامل جریان)

فصلهای1و2
(تا ابتدای سرعت واکنش)

98/2/20

فصل( 4از ابتدای روابط مثلثاتی
مجموع و تفاضل زوایا)
تا فصل( 5ابتدای حد توابع مثلثاتی)

فصل( 3از ابتدای معیارهای
گرایش به مرکز)
تا پایان فصل

فصل( 2از ابتدای مسائل پیدا کردن
کوتاهترین مسیر)
تا فصل( 3پایان قضیه کسینوسها)

فصل( 3از ابتدای نیروی مغناطیسی وارد
بر سیم حامل جریان)
تا فصل ( 4ابتدای قانون لنز)

فصل( 2از ابتدای پیوند با صنعت)
تا فصل( 3ابتدای پلیاسترها)

98/2/27

فصل5
(تا ابتدای پیوستگی)

فصل( 3از ابتدای ضریب تغییرات
دادهها) تا فصل( 4ابتدای برآورد)

فصل( 3تا ابتدای قضیه هرون)

فصل( 3از ابتدای میدان مغناطیسی
حاصل از سیملولهءحامل جریان)
تا فصل( 4ابتدای جریان متناوب)

فصل( 2از ابتدای سرعت واکنش) تا
فصل( 3ابتدای واکنش استری شدن)

98/3/3

فصل( 3از ابتدای تابع لگاریتمی و
لگاریتم) تا پایان فصل5

فصل( 2از ابتدای قانون احتمال
کل) تا پایان فصل4

فصل( 2از ابتدای انتقال)
تا پایان فصل3

فصل( 2از ابتدای توان در مدارهای
الکتریکی) تا پایان فصل4

فصل( 2از ابتدای آنتالپی همان محتوای
انرژی است ).تا پایان فصل3

