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 جمعه

41/8/4111 

 (94 تا ۰۱ )صفحه ۵ تا 1 درس (2فارسی )

 (0۱تا  ۰)صفحه  2و ترجمه درس  1درس  (2عربی زبان قرآن )

 (0۱تا  ۰صفحه ) 4تا  1درس  (2دین و زندگی )

 (63تا  ۰0)صفحه  Writingتا ابتدای بخش  1درس  (2زبان انگلیسی )

 (۰۰تا  0)صفحه  1درس  1فصل  (2ریاضی و آمار )

 (00تا  ۰۱)صفحه  2و  1ستایش و درس  (2علوم و فنون ادبی )

 (۰1تا  0)صفحه  2و  1درس  (2تاریخ )

 (۰1تا  0)صفحه  2و  1درس  (2جغرافیا )

 (۰1تا  ۰)صفحه  2و  1درس  (2) علوم اجتماعی

 (۰1تا  0)صفحه  2و  1درس  (1فلسفه )

 (00تا  1)صفحه  «های رشد در دورة نوجوانی ویژگی»تا ابتدای  2و درس  1درس  روانشناسی

 

 جمعه

41/41/4111 

 (10 تا ۰۱)صفحه  ۹ تا 1 درس (2فارسی )

 (99تا  ۰)صفحه  3تا 1درس  (2قرآن )عربی زبان 

 (۰۰1تا  ۰صفحه ) ۹تا  1درس  (2دین و زندگی )

 (3۱تا  ۰0)صفحه  Vocabulary developmentتا ابتدای بخش  2و درس  1درس  (2زبان انگلیسی )

 (99تا  0)صفحه  3تا ابتدای درس  2و فصل  1فصل  (2ریاضی و آمار )

 (03تا  ۰۱)صفحه  6تا  1ستایش و درس  (2علوم و فنون ادبی )

 (11تا  0)صفحه  8تا  1درس  (2تاریخ )

 (10تا  0)صفحه  6تا  1درس  (2جغرافیا )

 (20تا  ۰)صفحه  8تا  1درس  (2) علوم اجتماعی

 (94تا  0)صفحه  6تا  1درس  (1فلسفه )

 (۰۰۰تا  1)صفحه  4تا  1درس  روانشناسی

 

 شنبه سه

41/44/4111 

 (۰۰2 تا 11 )صفحه 14 تا 1۱ درس (2فارسی )

 (2۱تا  90)صفحه  ۵و  4درس  (2عربی زبان قرآن )

 (۰23 تا ۰۰4 )صفحه 14 تا 1۱ درس (2دین و زندگی )

 (13تا  94)صفحه  new wordsبخش  ابتدایتا  3و درس  2درس  (2زبان انگلیسی )

 (06تا  90 )صفحه 3درس  2فصل  (2ریاضی و آمار )

 (21تا  02)صفحه  ۹تا  7درس  (2علوم و فنون ادبی )

 (۰09تا  14)صفحه  11تا  ۹درس  (2تاریخ )

 (۰۰9تا  16)صفحه  8و  7درس  (2جغرافیا )

 (4۱تا  26)صفحه  1۱و  ۹درس  (2) علوم اجتماعی

 (31تا  0۱)صفحه  8و  7درس  (1فلسفه )

 (۰02تا  ۰۰0)صفحه  6و  ۵درس  روانشناسی

 جمعه

42/4/4114 

 (۰02 تا 11 )صفحه انتهای کتاب تا 1۱ درس (2فارسی )

 (41تا  90)صفحه  7تا  4درس  (2عربی زبان قرآن )

 (06۱تا  ۰۰4 )صفحه 18 تا 1۱ درس (2دین و زندگی )

 (۰۱2تا  1۰)صفحه  تا انتهای کتاب 3درس  (2زبان انگلیسی )

 (2۱تا  90)صفحه  تا انتهای کتاب 3درس  2فصل  (2) ریاضی و آمار

 (۰۱1تا  02)صفحه  و نیایش 12تا  7درس  (2علوم و فنون ادبی )

 (۰13تا  14)صفحه  16تا  ۹درس  (2تاریخ )

 (۰01تا  16)صفحه  11تا  7درس  (2جغرافیا )

 (۰69تا  26)صفحه  1۵تا  ۹درس  (2) علوم اجتماعی

 (46تا  0۱)صفحه  11تا  7درس  (1فلسفه )

 (0۱3تا  ۰۰0)صفحه  8تا  ۵درس  روانشناسی
 


