کیُان سادگاٌ الفبای َستی(فصل  ۹دّن)
 26شْسیَز
۹۹99

زابطِ ایٌشتیي
صفحءءءه  ۱ات 9
جسم اتوی هیاًگیي

 ۱تست

صفحءءءه  ۱1ات ۱1
هفاّین پساکٌدُ فصل شاهل ذزُ ّای شیس اتوی ٍ ...
کیُان سادگاٌ الفبای َستی(فصل  ۹دّن)
 2هْس
۹۹99

ًَز  ،کلید شٌاخت جْاى
صفحءءءه  ۱9ات 72

 7تست

آزایش الکتسًٍی
صفحءءءه  72ات 13
مًلکًل َا در خذمت تىذرستی (فصل ۹دٍاشدّن)

 9هْس
۹۹99

صابَى ّا ،هقدهات ٍ هفاّین اٍلیِ
صفحءءءه  ۱ات 71

 ۱تست

پیش ًیاش زیاضی
صفحءءءه  73و 71

 ۹6هْس
۹۹99

مًلکًل َا در خذمت تىذرستی (فصل  ۹دٍاشدّن)
هسائل اسید ٍ باش

 7تست

صفحءءءه  72ات 17
استًکیًمتزی (تسکیبی)

 2۹هْس
۹۹99

دهم :صفحءءءه  ۱1ات  27 + ۱9ات 21
یازدهم :صفحءءءه  ۱1ات ۱9

 1تست

مًاسوٍ
صفحءءءه  11ات 16
ساختار لًيیس (تسکیبی)

 ۹3هْس

دهم :صفحءءءه  13ات  13 + 3۱و 11

۹۹99

فزمًل وًیسی (تسکیبی)
صفحءءءه  16ات  91 + 13ات 99

 1تست

رد پای گاسَا در سوذگی(فصل  2دّن)
 7آباى
۹۹99

صفحءءءه  31ات 27
فزایىذ َابز

 7تست

دهم :صفحءءءه  21و 22
دوازدهم :صفحءءءه  ۱62 ، ۱6۱و ۱62
آسایش ي رفاٌ در سایٍ شیمی (فصل  2دٍاشدّن)
عدد اکسایش ،تعازیف اٍلیِ

 ۹1آباى
۹۹99

صفحءءءه  71ات 32
سلَل ّای گالَاًی ًَع ۹

 7تست

صفحءءءه  32ات 16
سلَل ّای گالَاًی ًَع ( 2سلَل سَختی)
صفحءءءه  16ات 11
آسایش ي رفاٌ در سایٍ شیمی (فصل  2دٍاشدّن)

 2۹آباى
۹۹99

سلَل ّای گالَاًی ًَع ( ۹خَزدگی)
صفحءءءه  11ات 19

 7تست

سلَل ّای الکتسٍلیتی
صفحءءءه  13ات  16 + 11ات 17
آب ،آَىگ سوذگی (فصل ۹دّن)
کلیات  :صفحءءءه  ۱66ات  ۱62 + ۱67ات ۱۱6

 28آباى
۹۹99

قطبیت ٍ ًیسٍّای بیي هَلکَلی
دهم :صفحءءءه  ۱۱۱ات ۱76

 7تست

دوازدهم :صفحءءءه  21ات 21
هسائل اًحالل پریسی  :صفحءءءه  ۱62ات ۱۱6
 5آذز
۹۹99

آب ،آَىگ سوذگی (فصل  ۹دّن)
هطالب پساکٌدُ فصل  :صفحءءءه  ۱۱2ات ۱16

 7تست

هسائل غلظت :صفحءءءه  ۱66ات ۱62

 ۹2آذز

شیمی جلًٌ ای اس َىز ،سیبایی ي ماوذگاری (فصل  ۹دٍاشدّن)

۹۹99

صفحءءءه  11ات 21صفحءءءه  16ات  91 + 13ات 99

 7تست

 ۹9آذز
۹۹99

قذر َذایای سمیىی را بذاویم (فصل  ۹یاشدّن)
جدٍل تٌاٍبی ٍ زًٍدّای جدٍل

 ۱تست

صفحءءءه  ۱ات 7۱
شیمی ،راَی بٍ سًی آیىذٌ ای ريشه تز (فصل  1دٍاشدّن)
کلیات :

 26آذز
۹۹99

صفحءءءه  29ات ۱66
فسایٌد ّابس:

 ۱تست

دهم :صفحءءءه  21و 22
دوازدهم :صفحءءءه  ۱62 ، ۱6۱و ۱62

 ۹دی
۹۹99

شیمی ،راَی بٍ سًی آیىذٌ ای ريشه تز (فصل  1دٍاشدّن)
هسائل تعادل ٍ اصل لَشاتلیِ:

 7تست

صفحءءءه  ۱6۱ات ۱62
تزکیبات کزبه دار شیمی (تسکیبی)

 ۹3دی

صفحءءءه  72ات 32

۹۹99

 12ات 29 ، 22 ، 27 ، 26

 1تست

و  92ات ۱۱9

 ۹7دی

در پی غذای سالم بخش (تزمًدیىامیک) (فصل  2یاشدّن)

۹۹99

هفاّین پایِ ٍ هسائل ظسفیت گسهایی

 ۱تست

صفحءءءه  39ات 11
در پی غذای سالم(تزمًدیىامیک) (فصل  2یاشدّن)
 21دی
۹۹99

آًتالپی
صفحءءءه  11ات 21

 7تست

 ۹بْوي

در پی غذای سالم(سیىتیک) (فصل 2یاشدّن)

۹۹99

صفحءءءه  22ات 91

 1تست

 8بْوي

پًشاک ،ویاسی پایان واپذیز (فصل  ۹یاشدّن)

۹۹99

صفحءءءه  92ات ۱۱9

 7تست

