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 - - - - ۱۴درس  انیتا پا ۱۰از درس  ۴درس  انیتا پا ۱و درس  شیستا 1فارسي 
 کل کتاب ۱۶درس  انیتا پا ۱۴از درس  ۹درس  انیتا پا ۶از درس  ۲درس  انیتا پا ۱و درس  شیستا - - 2فارسي 

 - - - - ۶و  ۵ یها درس ۲و  ۱ یها درس 1عربي، زبان قرآن 
 کل کتاب ۶درس  ۴و  ۳ یها درس ۱درس  - - 2عربي، زبان قرآن 

 - - - - ۹درس  انیتا پا ۷از درس  ۳درس  انیتا پا ۱از درس  1دين و زندگي 
 کل کتاب ۱۲درس  انیتا پا ۱۰از درس  ۷درس  انیتا پا ۵از درس  ۲و  ۱ یها درس - - 2دين و زندگي 

 - - - - ۹۵ صفحۀ انیتا پا ۷۱ ۀاز صفح ۳درس  ۴۱ صفحۀ انیتا پا ۱درس  1زبان انگليسي 
 کل کتاب ۹۸ ۀصفح انیتا پا ۸۷ ۀاز صفح ۷۷ صفحۀ انیتا پا ۴۹ صفحۀاز  ۲درس  ۲۷ صفحۀپایان کتاب تا  یاز ابتدا - - 2زبان انگليسي 

 کل کتاب  ۶فصل   ۴و  ۳ یها فصل  ۱فصل   - -  شناسي زمين

 ۲و  ۱ یها فصل  1رياضي 
  یتا ابتدا ۵فصل  یاز ابتدا

 - - - -  ۶درس سوم فصل 

 کل کتاب ۶فصل  ۴و  ۳ یها فصل ۱فصل  - -  2رياضي 

 -  -  -  -  ۵فصل کل و  ۲گفتار  یاز ابتدا ۴فصل  ۳گفتار  یتا ابتدا ۲و فصل  ۱فصل   1شناسي  زيست
 کل کتاب ۸فصل  ۵و  ۴ یها فصل ۱فصل  - -  2شناسي  زيست

 1فيزيك 
  تا ابتدای  ۲و  ۱های  فصل

  » کار و انرژی جنبشی«
 )۳۴تا  ۱های  (صفحه

» ها فشار در شاره«از ابتدای  ۳فصل 
 -  -  -  -  )۱۰۴(صفحۀ » گرما«) تا ابتدای ۷۰(صفحۀ 

  تا ابتدای  ۱فصل  - -  2فيزيك 
 )۱۶(صفحۀ » خطوط میدان الکرتیکی«

 ۲فصل 
های  نیروی بین سیم«از ابتدای  ۳فصل 

) تا ۷۸(صفحۀ » موازی حامل جریان
 )۹۳(صفحۀ » القاگرها«ابتدای 

 کل کتاب

   یتا ابتدا ۱فصل   1شيمي 
 »ساختار اتم و رفتار آن«

 یسبز، راه یمیش« یاز ابتدا ۲فصل 
تا  ۳و فصل » محافظت از هواکره یبرا

 »شونده محلول و مقدار حل« یابتدا
- - - - 

 یعنرصها به چه شکل« یتا ابتدا ۱فصل   - -  2شيمي 
  »شوند یم افتی عتیدر طب

که  یا  نفت، ماده« یاز ابتدا ۱فصل 
و » اقتصاد جهان را دگرگون ساخت

سوخنت،  یآنتالپ« یبتداتا ا ۲فصل 
  »یانرژ  نیتأم یبرا یگاه هیتک

و » رسعت واکنش« یاز ابتدا ۲فصل 
  »دهایها و اس لکلا« یتا ابتدا ۳فصل 

  کل کتاب


