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  13971397  --تابستان تابستان   التحصیالنالتحصیالنفارغفارغهاي عمومی هاي عمومی درسدرسي راهبردي ي راهبردي برنامهبرنامه

  هاي اجباري )سال دوم(هاي اجباري )سال دوم(درسدرس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2دين و زندگی   2عربی  2ادبیات فارسی تاريخ آزمون، نمودار پیشروي

 تیر 22

 

  5تا   1هاي درس
  42تا  1  یهاصفحه

 1رس د
 10تا  1های صفحه

 3تا  1هاي درس
 41تا  1های صفحه

 مــرداد 5

 

 9تا    6هاي درس
  78تا   43  یهاصفحه

 3و  2 هاي درس
 35تا    11صفحات 

 7تا  ۴هاي درس
 75تا    42های  صفحه

 مــرداد 19

 

 16تا    10هاي درس
 121  تا  79  یهاصفحه

 5و  ۴  هايسدر
  57 تا 36 های صفحه

 10تا  ۸هاي درس
 109  تا  76های حهصف

 شهريور 2

 

 20تا  17هاي درس
 150تا  122 یهاصفحه

 ۸تا  6 هايسدر
 94تا  58های صفحه

 13تا    11هاي  درس
 143تا    110های  صفحه

 شهـريـور 16

 

 2۴تا  21هاي رسد
 186 تا 151 یهاصفحه

  10و  9 هايدرس
 117 تا 95های صفحه

16تا  1۴هاي درس  
  188تا    144های صفحه

 شهـريـور 23
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  13971397  --  تابستانتابستان  التحصیالنالتحصیالنفارغفارغهاي عمومی هاي عمومی درسدرسراهبردي راهبردي   نامهنامهبربر

  ((سومسومسال سال ))  اختیارياختیاري  هايهايدرسدرس
 

 3زبان انگلیسی 3دين و زندگی 3عربی  3فارسی  و ادبیات زبان تاريخ آزمون، نمودار پیشروي

 رتی 22

 

 ۴تا    1درس هاي   :فارسی ادبیات
 (39تا  1ی هاصفحه)

 ۴تا  1هاي  درس: زبان فارسی
 (31تا  1های صفحه)

 1درس
 13تا  1های صفحه 

 3تا  1هاي درس
 47تا    5های  صفحه

 درس اول
TV or no TV 

 22 تا 5 هایصفحه

 مرداد 5

 

 ۸تا    5درس هاي  : فارسی ادبیات
 ( 73تا   40 هایصفحه)

 9 تا   5هاي درس :زبان فارسی
 (71تا    32ی هاصفحه)

  2  سدر
 27تا  14های صفحه

 6تا    ۴هاي درس
 83تا    48های صفحه

 درس دوم
THE VALUE OF 

EDUCATION 
 37 تا 23های صفحه

 مرداد 19

 

 11تا     9هاي درس: فارسی ادبیات
 ( 95تا   74 یهاصفحه)

 1۴تا  10هاي درس :زبان فارسی
 (106  تا  72 یهاصفحه)

  3  درس
 42تا    28های صفحه

 9تا    7هاي  درس
 115تا    84های  صفحه

 درس سوم
MEMORY 

 52 تا 38های صفحه

 شهـريـور 2

 

 16تا  12 هاي درس :فارسی ادبیات
 (128تا    96 یهاصفحه)

 19تا    15هاي درس :زبان فارسی
 (141تا  107 یهاصفحه)

 5و   ۴ هاي درس
 71تا   43های صفحه

 13تا    10هاي  درس
 166تا    116های  صفحه

 درس چهارم + لغات درس پنجم
 THE OLYMPIC GAMES+ 

EVERY WORD IS A PUZZLE 
 70 تا 53های صفحه

 شهـريـور 16

 

  22تا    17هاي درس :ادبیات
 (171تا   129ی هاصفحه)

 2۴تا    20هاي درس :زبان فارسی
 (175 تا  142 یهاصفحه)

 7و  6هاي درس
 92 تا 72های صفحه

 16تا    1۴هاي  درس
 204تا    167های  صفحه

 + درس ششمدرس پنجمگرامر 
EVERY WORD IS A PUZZLE 

What is a Computer? 
 98تا  71 های صفحه

 شهريور 23
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13971397--تابستان تابستان ریاضیریاضیرشته رشته التحصیالنالتحصیالنفارغفارغي راهبردي ي راهبردي برنامهبرنامه
))سال دومسال دوم((هاي اجباري هاي اجباري درسدرس

2شیمی2فیزیک1هندسه 2ریاضی تاریخ آزمون، نمودار پیشروي

:الگو و دنبالهتیر22

24تا 1هاي صفحه

:استدالل

36تا 1هاي صفحه

:در خط راستگیري، حرکتاندازه

52تا 1هاي هصفح

ساختار اتم

28تا 1هاي صفحه

تابع،مــرداد5
–توابع خاص 

:نامعادالت و تعیین عالمت

84تا 26هاي صفحه

:مساحت و فیثاغورس

67تا 37هاي صفحه

: دینامیک

75تا 54هاي صفحه

هاي یونیترکیب+ خواص تناوبی عنصرها  

64تا 29هاي صفحه

:توابع نمایی و لگاریتممــرداد19

119تا 85هاي صفحه

: هاي متشابهتشابه  تا ابتداي محیط و مساحت شکل

97تا 68هاي صفحه

: کار و انرژي

94تا 77هاي صفحه

هاي مولکولیپیوند کوواالنسی  و ترکیب

82تا 65هاي صفحه

:مثلثاتشهریور2

158تا 121هاي صفحه

تشابه
، )هاي متشابهحیط و مساحت شکلم(

:هندسه فضایی

128تا 97هاي صفحه

:هاي مادهویژگی

117تا 96هاي صفحه

هاي مولکولیپیوند کوواالنسی  و ترکیب

92تا 82هاي صفحه

:ماتریس و ترکیبیاتشهـریـور16

190تا 159هاي صفحه

فضاییهندسه 

143تا 129هاي صفحه

مادما و گر

159تا 118هاي صفحه

هاي آلیکربن و ترکیب

108تا 93هاي صفحه

شهـریـور23
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب



13971397--تابستانتابستانریاضیریاضیرشته رشته التحصیالنالتحصیالنفارغفارغراهبردي راهبردي نامهنامهبربر
))سومسومسال سال ((اختیارياختیاريهايهايدرسدرس

3شیمی 3فیزیکتمالجبر و اح2هندسه حسابانتاریخ آزمون، نمودار پیشروي
: محاسبات جبري، معادالت و نامعادالتتیر22

42تا 1هاي صفحه

: استدالل
)خلفاستقرا، استنتاج، برهان(

30تا 1هاي صفحه

:استدالل ریاضی

30تا 1هاي صفحه

:ترمودینامیک

34تا 1هاي صفحه

استوکیومتري

22تا 1هاي صفحه

: تابعمرداد5

102تا 43هاي صفحه
2ریاضی: یادآوري

»تابع، توابع خاص و تعیین عالمت«
85تا 25هاي صفحه

:استدالل
)کش و پرگارمکان هندسی، ترسیم با خط(

دایره
)ي محاطیي مرکزي ، وتر و مماس، زاویهزاویه(

60تا 30هاي صفحه

:ها مجموعه
مجموعه، زیرمجموعه، مجموعه توانی، نمایش (

)هاسی، جبرمجموعههند

56تا 32هاي صفحه

:ي ساکنالکتریسیته

81تا 36هاي صفحه

ترمودینامیک شیمیایی+ استوکیومتري 

44تا 23هاي صفحه

:مثلثاتمرداد19

130تا 103هاي صفحه

:دایره
ي بین دو وتر، درخور، زاویهزاویه ظلی،کمان(

)هاي هندسیي طولی، ترسیمرابطه

82تا 60هاي هصفح

:ها مجموعه
ي ضرب دکارتی، رابطه، افراز، رابطهحاصل(

)ارزيهم

68تا 56هاي صفحه

:جریان الکتریکی

114تا 83هاي صفحه

ترمودینامیک شیمیایی

64تا 44هاي صفحه

:حد و پیوستگی توابعشهـریـور2

158تا 131هاي صفحه

:هاتبدیل

127تا 83هاي صفحه

احتمال

87تا 69هاي صفحه

:مغناطیس

142تا116هايصفحه

هامحلول+ ترمودینامیک شیمیایی 

87تا 64هاي صفحه

:مشتق توابعشهـریـور16

196تا 159هاي صفحه

:هندسه در فضا

159تا 128هاي صفحه

اياحتمال دو جمله

121تا 87هاي صفحه

:سیالقاي الکترومغناطی

171تا 143هاي صفحه

هامحلول

104تا 87هاي صفحه

شهریور23
کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب


