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بودجه بندي آدينه ي اول دبستان
قرآنعلومرياضيفارسي

فصل 1:تا صفحه ي 7تا صفحه ي 6 1
تا صفحه ي 15تا صفحه ي 11

فصل 1:تا صفحه ي 14تا صفحه ي 11 2
تا صفحه ي 17تا صفحه ي 12

فصل 1:تا صفحه ي 21تا صفحه ي 18 3
تا صفحه ي 17تا صفحه ي 13

فصل 2:تا صفحه ي 28تا صفحه ي 25 4
تا صفحه ي 21تا صفحه ي 17

فصل 2:تا صفحه ي 35درس 51
تا صفحه ي 24تا صفحه ي 17

فصل 3:تا صفحه ي 42درس 62
تا صفحه ي 25تا صفحه ي 25

فصل 3:تا صفحه ي 49درس 73
تا صفحه ي 27تا صفحه ي 25

فصل 4:تا صفحه ي 56درس 84
تا صفحه ي 29تا صفحه ي 30

فصل 4:تا صفحه ي 63درس 95
تا صفحه ي 31تا صفحه ي 33

فصل 5:تا صفحه ي 70درس 106
تا صفحه ي 33تا صفحه ي 37

فصل 5:تا صفحه ي 77درس 6 و 7 11
تا صفحه ي 35تا صفحه ي 41

تا صفحه ي 39فصل 5 و 6تا صفحه ي 84درس 7 و 8 و 129

فصل 6:تا صفحه ي 98درس 7 تا 1311
تا صفحه ي 39تا صفحه ي 49

فصل 7:تا صفحه ي 112درس 11 و 1412
تا صفحه ي 47تا صفحه ي 57

فصل 7:تا صفحه ي 119درس 12 و 1513
تا صفحه ي 49تا صفحه ي 57

فصل 8 و 9:تا صفحه ي 126درس 13 و 1614
تا صفحه ي 50تا صفحه ي 63

بودجه بندي آدينه ي اول دبستان
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قرآنعلومرياضيفارسي

فصل 9:تا صفحه ي 133درس 14 و 1715
تا صفحه ي 53تا صفحه ي 65

فصل 10تا صفحه ي 140درس 1815
تا صفحه ي 57تا صفحه ي 69

فصل 11:عددنويسیدرس 1916
تا صفحه ي 53تا صفحه ي 75

عددنويسی و درس 2017
مرور

فصل 11:
تا صفحه ي 60تا صفحه ي 77

عددنويسی و درس 2118
مرور

فصل 11:
تا صفحه ي 62تا صفحه ي 79

عدد نويسي و درس 2219
مرور

دوره فصل 11: 
تا صفحه ي 65تا صفحه ي 77

فصل 12:مرور درسدرس 2320
درس هفتمتا صفحه ي 85

فصل 12: تا تا صفحه ي 147درس 2421
درس هفتمصفحه ي 91

درس هفتمفصل 12مرور درسدرس 2522

دورهفصل 13دورهدوره26

مــــــــرور مرور نوبت اول

مــــــــرورمرور نوبت دوم
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هديه هاي آسمانعلومرياضيفارسيقرآن

درس يك:مرور سال اولمرور سال اولدرس اول1
زنگ علوم

درس يك:
هديه های خدا

درس اول: )كتاب خانه یدرس اول2
كالس ما و ستايش(

فصل اول:
 عدد و رقم

درس دوم:
هوای سالم، آب سالم

درس دوم:
پرندگان چه می گويند

درس دوم: درس اول3
مسجد محله ي ما

فصل اول: 
جمع و تفريق

درس دوم:
)هوای سالم، آب سالم(

درس دوم:
)پرندگان چه می گويند(

مرور درس دومدرس دوممرور فصل اولمرور درس اول و دومدرس دوم4

درس سوم: درس سوم5
خرس كوچولو

فصل دوم: جمع و 
تفريق ده تايي

درس سوم: )زندگی 
ما و گردش زمین 1(

درس سوم:
خاطره ی ماه

6
درس سوم: درس سوم

خرس كوچولو
فصل دوم: جمع و 

تفريق ده تايي
درس سوم: )زندگی 
ما و گردش زمین 1(

درس چهارم 
)مهربان تر از مادر(

درس چهارم: درس چهارم7
مدرسه ي خرگوش ها

فصل دوم: جمع و 
تفريق ده تايي

درس سوم )زندگی 
ما و گردش زمین 1(

درس چهارم: 
مهربان تر از مادر

مرور فصل دوم: درس پنجمدرس چهارم8
جمع و تفريق

درس پنجم:درس چهارم و دوره
وضو می گیرم

درس ششم: درس پنجم 9
كوشا و موشا

فصل سوم: 
شكل هاي هندسي

درس ششمدرس چهارم

فصل سوم: درس هفتمدرس پنجم10
حل مسئله و تقارن

درس هفتمدرس چهارم

فصل سوم: درس هشتمدرس ششم11
حل مسئله و تقارن

درس پنجم:
درس هشتمقسمت 1 و 2

مثل يك رنگین كمان درس ششم12
و مرور درس 7 و 8

معرفی پول و 
مرور فصل ها

مرور درس چهارم و 
پنجم

مرور درس هفتم و 
هشتم

درس ششم و 13
هفتم

درس نهمدرس ششمفصل چهارمدرس نهم

فصل چهارم: درس دهمدرس هشتم14
عددهاي سه رقمي

درس دهم و نماز درس ششم و هفتم
بخوانیم

فصل پنجم و مرور درس دوازدهمدرس نهم15
فصل چهارم

درس يازدهم و درس هفتم و هشتم
دوازدهم )پدر مهربان(

بودجه بندي آدينه ي دوم دبستان

www.sarmashgh.com
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4

هديه هاي آسمانعلومرياضيفارسيقرآن

فصل پنجم: درس دوازدهمدرس نهم16
اندازه گیری

درس نهم:
سرگذشت دانه 

درس سیزدهم:
بهترين دوست

فصل پنجم: درس سیزدهمدرس نهم17
اندازه گیري

درس چهاردهم:درس نهم
دعای باران

فصل پنجم: مروری بر درس هادرس دهم18
اندازه گیري

مرور درس های دروس هشتم و نهم
12، 13 و 14

درس 14 و با درس يازدهم19
پرستوهای شاد

درس پانزدهمدرس دهمفصل ششم و دوره

درس چهاردهم:درس يازدهم20
پرچم

فصل 6: جمع و تفريق 
اعداد 3 رقمی

درس شانزدهم:درس دهم
طبیعت زيبای ما

درس پانزدهمدرس يازدهم21
)نوروز(

فصل ششم: 
جمع و تفريق اعداد 

سه رقمي

درس هفدهم:درس يازدهم
وقت نماز

درس پانزدهمدرس دوازدهم22
)نوروز(

فصل ششم و 
مروری بر درس ها

درس هفدهم:درس يازدهم
وقت نماز

فصل هفتم: درس پانزدهمدرس دوازدهم23
كسر و احتمال

درس هجدهمدرس دوازدهم

درس شانزدهم: درس سیزدهم24
پرواز قطره

فصل هفتم: كسر و
احتمال و دوره

درس سیزدهم:
بعد از جشن

درس هجدهم:
راز خوشبختی

درس شانزدهم: درس چهاردهم25
پرواز قطره

فصل ششم: آمار و 
نمودار و دوره

درس نوزدهم:درس چهاردهم
جشن بزرگ

درس شانزدهم:درس چهاردهم26
پرواز قطره و 

شعر درختكاری

فصل ششم: آمار و 
نمودار و دوره

درس سیزدهم و 
چهاردهم

درس نوزدهم 
)جشن بزرگ(

 و بیستم

مــــــــرورمرور نوبت اول

مــــــــرورمرور نوبت دوم
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بودجه بندي آدينه ي سوم دبستان
هديه هاي آسمانمطالعات اجتماعيعلومرياضيفارسيقرآن

درس اول و خداوند صفحه های 4 و 15
رنگین كمان

فصل اول: حل مسئله 
و شمارش

درس اول درس اولدرس اول

درس اولصفحه های 6 و 27
ماشین هاي ورودي 
و خروجي، شمارش

چندتا چندتا
درس اولدرس دومدرس اول

درس دومصفحه های 8 و 39
فصل اول: ساعت در

بعد از ظهر
درس دومدرس دومدرس دوم

درس دوم: زنگ صفحه ی 414
ورزش و پدربزرگ

الگوهاي متقارن و 
ساعت در بعدازظهر

درس دومدرس سومدرس دوم

فصل دوم: درس سومصفحه ی 520
معرفي عدد هزار

درس سومدرس چهارمدرس سوم

فصل دوم:درس سومصفحه ی 623
 ارزش مكاني

درس چهارمدرس پنجمدرس سوم

درس 4:آواز گنجشك، صفحه ی 726
شعر هم بازی

فصل دوم: ارزش پول 
و عددهای تقريبی

درس پنجمدرس ششمدرس چهارم

فصل دوم: عددهاي درس پنجمصفحه ی 835
تقريبي و دوره

درس پنجمدرس هفتمدرس چهارم

فصل سوم: درس ششم و دورهصفحه ی 943
كسر، رسم شكل

درس ششمدرس هفتم و هشتمدرس پنجم

فصل سوم: كاربرد درس پنجم و ششمدوره10
كسر در اندازه گیري

درس ششمدرس نهمدرس پنجم

فصل سوم: درس هفتمصفحه ی 1148
تساوي كسرها

درس هفتمدرس دهمدرس پنجم و ششم

فصل سوم: درس هشتمصفحه ی 1244
مقايسه ي كسرها

درس هشتمدرس دهمدرس ششم

درس نهمدرس يازدهمدرس هفتمفصل چهارم: ضربدوره و درس نهمصفحه ی 1357

صفحه ها ی 58 14
و 65

درس های 8، 9 
و 10

ضرب عددهای 1 رقمی 
و خاصیت های ضرب

درس يازدهم و درس هفتم
دوازدهم

درس نهم و دهم

درس يازدهم و صفحه ی 1568
شعر نّقاش دنیا

تقسیم و فصل پنجم 
)خط، نیم خط و 

پاره خط(
درس دهم و درس سیزدهمدرس نهم

يازدهم

www.sarmash
gh.com
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هديه هاي آسمانمطالعات اجتماعيعلومرياضيفارسيقرآن

صفحه ها ی 72 16
و 74

درس دهم و 
يازدهم

درس دوازدهمدرس چهاردهمدرس نهمفصل پنجم: محیط

صفحه ها ی 80 17
و 83

درس های 11، 12 
و خواب خلیفه

فصل پنجم: محیط و 
مساحت

درس سیزدهمدرس پانزدهمدرس دهم

فصل پنجم: مساحت درس دوازدهمصفحه ی 1886
مربع و مستطیل

درس سیزدهمدرس پانزدهمدرس دهم

فصل پنجم و ششم درس چهاردهمصفحه ی1989
)مقايسه ی عددها(

درس دهم و 
يازدهم

درس چهاردهمدرس شانزدهم

درس چهاردهم و صفحه ی 2096
شعر وطن

دوره و فصل ششم: 
جمع و تفريق 

فرآيندي

درس چهاردهمدرس هفدهمدرس يازدهم

درس پانزدهمصفحه ی 21101
دوره و فصل ششم: 

جمع با انتقال در 
جدول ارزش مكاني

درس پانزدهمدرس هفدهمدرس دوازدهم

درس شانزدهمدرس هجدهمدرس دوازدهممرور و فصل ششمدرس پانزدهمدوره ی نماز22

صفحه های 23104
و 105

دوره و فصل هفتم:درس شانزدهم
جدول داده ها و 

احتمال

درس هفدهمدرس نوزدهمدرس سیزدهم

درس شانزدهم و صفحه ی 24110
شعر بهاران

دوره و فصل هفتم: 
نمودار دايره ای و 

انتخاب نمودار

درس هجدهمدرس بیستمدرس سیزدهم

فصل هشتم: ضرب درس هفدهمصفحه ی 25113
در يك، صفر و ده

درس سیزدهم و 
چهاردهم

درس بیست  و 
يكم

درس نوزدهم

دوره و درس صفحه ی 26119
هفدهم

فصل هشتم و تقسیم 
با باقی مانده

درس بیست و دوم درس چهاردهم
و بیست و سوم

درس نوزدهم و 
بیستم

مــــــــرورمرور نوبت اول

مــــــــرورمرور نوبت دوم
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هديه هاي آسمانمطالعات اجتماعيعلومرياضيفارسيقرآن

حل مسئله الگويابی و درس اولصفحه ی 14
عددنويسی

درس اول درس اولدرس اول

درس اولتا درس دومدرس دومالگوها و عددنويسیدرس اولصفحه ی 6 2

ماشین ورودی - درس دومصفحه ی 310
خروجی و الگو

درس دومدرس دوم و سومدرس دوم

تا درس دوم و در صفحه ی 412
جست وجو و حكايت

عددنويسی و معرفی 
میلیون

درس دومدرس دوم و سومدرس دوم

درس اول تا پايانصفحه ی 516
درس سوم

درس سومتا درس چهارمدرس سومشناخت كسرها

درس چهارم تا درس سومجمع و تفريق كسرهادرس سومصفحه ی 618
آخر درس پنجم

درس سوم

درس چهارم و صفحه ی 725
روباه و زاغ

از درس اول تا درس سومتساوی كسرها
پايان درس ششم

درس چهارم و 
پنجم

كسر و ضرب عدد درس چهارمصفحه ی 826
در كسر

درس پنجم و درس سوم
ششم

درس چهارم و 
پنجم

ضرب دو عدد دو درس پنجمصفحه ی 932
رقمی

درس ششم و درس چهارم
هفتم

درس ششم

محاسبه ی حاصل ضرب، درس پنجمصفحه ی 1036
محاسبه های تقريبی

درس ششم و درس هشتمدرس چهارم
هفتم

درس هشتم و درس پنجممحاسبه های تقريبیدرس ششمصفحه ی 1139
نهم

درس 6، 7 و 8

از درس اول تادرس پنجمتقسیم و بخش پذيریدرس ششم و بارانصفحه ی 1248
پايان درس نهم

درس هشتم

تقسیم بر عددهای يكتا درس هفتمصفحه ی 1355
رقمی

درس نهمدرس دهمدرس ششم

تقسیم بر عددهای دو درس هفتمصفحه ها ی 1456
رقمی

درس ششم 
و هفتم

درس هفتم تا 
درس يازدهم

درس نهم و 
دهم

تا درس دهم وصفحه ی 1559
همای رحمت

درس يازدهم و درس هشتماندازه گیری زاويه
دوازدهم

درس يازدهم

بودجه بندي آدينه ي چهارم دبستان
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مطالعات علومرياضيفارسيقرآن
اجتماعي

هديه هاي آسمان

درس 10، 11 وصفحه ی 1661
همای رحمت

درس دوازدهم درس هشتماندازه گیری زمان
و سیزدهم

درس يازدهم 
و دوازدهم

درس يازدهمصفحه ی 1771
و فرشته ی يك 

كودک

درس يازدهم تا درس نهماندازه گیری طول
چهاردهم

درس دوازدهم 
و سیزدهم

درس دوازدهمصفحه ی 1873
و سیزدهم

درس دوازدهم درس چهاردهمدرس نهمعدد مخلوط
و سیزدهم

از درس سیزدهمدرس دهمعدد اعشاریدرس سیزدهمصفحه ی 1980
تا پانزدهم

درس چهاردهم 
و پانزدهم

درس چهاردهم صفحه ی 2081
و شعر امید

جمع و تفريق 
اعشاری

درس پانزدهم درس دهم
تا آخر هجدهم

درس چهاردهم 
و پانزدهم

تا درس صفحه ی 2185
چهاردهم

ارزش مكانی 
عددهای اعشاری

مرور و درس درس يازدهم
نوزدهم

درس چهاردهم 
تا شانزدهم

حدس و آزمايشمرور دروسصفحه ی 2284
- عمود و موازی

درس های پنجم درس يازدهم
و ششم

درس 
شانزدهم

مرور و درسدرس دوازدهمچهار ضلعی هامرور دروسصفحه ی 2390
بیستم

درس هفدهم

درس چهاردهمصفحه  ی 2492
و پانزدهم

مساحت 
متوازی االضالع و 

مثلث

مرور تا درس درس دوازدهم
بیستم

درس هفدهم

درس شانزدهمصفحه ی 2596
و مثل

درس بیستم و درس سیزدهممحیط و مساحت
بیست و يكم

درس هجدهم 
و نوزدهم

نمودار ستونی،درس شانزدهمصفحه ی 2698
خط شكسته و 

احتمال

تا درس بیست درس سیزدهم
و يكم و بیست 

و دوم

درس هجدهم 
و نوزدهم

مــــــــرورمرور نوبت اول

مــــــــرورمرور نوبت دوم
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بودجه بندي آدينه ي پنجم دبستان

هديه هاي آسمانمطالعات اجتماعيعلومرياضيفارسيقرآن

يادآوري درس اولدرس اول1
عددنويسی

درس اول تا درس اولكاوشگري
صفحه ی 9

درس اول و درس اول2
ستايش

ماده تغییر معرفي میلیارد
مي كند

درس اولدرس دوم

درس اول، رقص درس دوم3
باد، خنده ي گل

جمع و تفريق 
اعداد مركب

ماده تغییر 
مي كند

درس اولدرس سوم

درس دوم4
رقص باد، خنده ي
گل، فضل خدا و 

راز گل سرخ
ماده تغییر الگوها

درس دومدرس چهارممي كند

درس دوم5
درس سوم و 

درخت گردكان
كسرهاي 

بزرگ تر از واحد
ماده تغییر 
مي كند و 

رنگین كمان
درس دوم و سومدرس پنجم

درس سوم6
درس سوم و 

چهارم و بخوان 
حفظ كن

جمع و تفريق 
درس سومدرس ششمرنگین كماناعداد مخلوط

درس سوم تا درس سوم7
پنجم

درس سوم و درس هفتمرنگین كمانضرب كسرها
ايستگاه خالقیت

درس چهارم ودرس چهارم8
پنجم

درس چهارمدرس هفتمرنگین كمانتقسیم كسرها

درس ششمدرس چهارم9
ضرب عددهاي 
مخلوط و ساده 

كردن 

برگي از تاريخ 
درس پنجمدرس هشتمزمین

برگي از تاريخ نسبتدرس ششمدرس چهارم10
زمین

درس پنجم ودرس هشتم
ششم

درس هشتم ودرس پنجم11
 اي ايران

نسبت های 
مساوی

درس پنجم تا درس نهمحركت بدن
هفتم

درس پنجم12
درس اي ايران 
و درس ششم و 

درس هشتم
درس هفتمدرس دهمحركت بدنتناسب

درس هفتمدرس يازدهمچه خبر 1درصددرس نهمدرس پنجم13

تقارن محوري و درس نهمدرس ششم14
مركزی

درس يازدهم و  چه خبر 1
دوازدهم

درس هشتم

 w
w

w
.s

ar
m

as
hg

h.
co

m



10

هديه هاي آسمانمطالعات اجتماعيعلومرياضيفارسيقرآن

درس دهم و درس ششم15
يازدهم

چند ضلعی ها و 
نیمساز

درس سیزدهم و چه خبر 2
درس هشتمچهاردهم

درس نهمدرس چهاردهمچه خبر 2اعداد اعشاريدرس يازدهمدرس ششم16

درس هفتم17
درس فردوسی و 

جمع بندی
جمع اعداد 

اعشاري
كارها آسان 

درس نهمدرس پانزدهممي شود 1

درس هفتم18
درس حكايت و 
درس سیزدهم

تفريق اعداد 
اعشاري

كارها آسان 
درس شانزدهممي شود 1

درس نهم و 
دهم

درس هفتم19
بال در بال 

پرستوها و درس 
چهاردهم

ضرب اعداد 
اعشاري

كارها آسان 
مي شود 2

درس دهم و درس هفدهم
يازدهم

درس هشتم20
بال در بال 

پرستوها و درس 
چهاردهم

مساحت لوزي و 
ذوزنقه

كارها آسان 
مي شود 2

درس يازدهم درس هجدهم
و دوازدهم

درس دوازدهمدرس نوزدهمخاک با ارزشمحیط دايرهدرس چهاردهمدرس هشتم21

مكعب و حجم درس پانزدهمدرس نهم22
مكعب مستطیل

درس سیزدهمدرس نوزدهمخاک با ارزش

درس دهم23
درس شانزدهم و 
درس بیستمبكاريد، بخوريدحجم و گنجايشزير آسمان بزرگ

درس 
چهاردهم

درس دهم و 24
يازدهم

جمع آوري و درس شانزدهم
نمايش داده ها

بكاريد، بخوريد 
و ريشه تا برگ

درس بیست و 
يكم

درس پانزدهم

درس هفدهم و درس يازدهم 25
مرور و درس ريشه تا برگمیانگینچشمه و سنگ

بیست و دوم
درس 

شانزدهم

درس بیست وريشه تا برگاحتمالدرس هفدهمدرس دوازدهم26
دوم و دوره

درس هفدهم

مــــــــرورمرور نوبت اول

مــــــــرورمرور نوبت دوم
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مطالعاتعلومرياضيفارسيقرآن
هديه هاي آسماناجتماعي

درس اولدرس اولصفحه ي 8 تا 13الگوهاي عدديدرس اولدرس اول1

درس اول و دومدرس اول و دومصفحه ي 11 تا 16يادآوري عددنويسيدرس اولدرس اول2

درس اول و درس اول3
دوم

درس دومدرس سومصفحه ي 10 تا 19بخش پذيري

درس دومدرس چهارمصفحه ي 19 تا 22اعداد صحیحدرس دومدرس دوم4

درس سومدرس پنجمصفحه ي 24 تا 30جمع و تفريق كسرهادرس سومدرس دوم5

درس سومتا آخر درس هفتمصفحه ي 31 تا 36ضرب كسرهادرس چهارمدرس دوم6

ضرب و تقسیمدرس پنجمدرس دوم7
كسرها

تا آخر درس درس چهارم و مرور
هشتم

درس چهارم

تا آخر درس چهارممحاسبات با كسردرس ششمدرس دوم8
)دوره(

تا آخر درس 
هشتم

درس چهارم

درس پنجمتا آخر درس نهمدرس پنجميادآوري اعشارمروردرس دوم9

ضرب و تقسیمدرس هشتمدرس سوم10
اعشاری

درس پنجم و تا آخر درس دهمدرس پنجم و ششم
ششم

تقسیم اعداد اعشاريدرس هشتمدرس سوم11
بر اعداد طبیعي

تا آخر درس درس های 6،5 و 7
يازدهم

درس ششم و 
هفتم

تقسیم يك عدد بردرس نهمدرس چهارم12
عدد اعشاري

تا آخر درس تا آخر درس هفتم
يازدهم

درس پنجم تا 
هفتم

مركز تقارن و تقارندرس نهمدرس پنجم13
مركزي

تا آخر درس تا آخر درس هفتم
دوازدهم

درس هشتم

مرور و درسدرس ششم14
درياقلی

دوران و محورهای 
مختصات

تا آخر درس تا آخر درس هشتم
سیزدهم و چهاردهم

درس هشتم و 
نهم

درس يازدهمدرس ششم15
و دوازدهم

تا آخر درس درس نهمطول و سطح
پانزدهم و شانزدهم

درس نهم و دهم

بودجه بندي آدينه ي ششم دبستان
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هديه هاي آسمانمطالعات اجتماعيعلومرياضيفارسيقرآن

تا آخر درس درس 9حجم و جرمدرس دوازدهمدرس هفتم16
پانزدهم و شانزدهم

درس يازدهم

درس دوازدهم ودرس هشتم17
شیر خدا و حكايت

تا آخر درس درس 9 و 10مساحت دايره
هفدهم

درس دوازدهم

دوره تا آخرخط و زاويهدرس چهاردهمدرس نهم18
درس 10

درس 10تا آخر 
درس 16 و 17

درس دهم تا 
دوازدهم

درس چهاردهمدرس نهم19
و پانزدهم

دوره و  نسبت و تناسب
درس 11

 درس سیزدهمدرس 16، 17، 18

تا آخر درصددرس پانزدهمدرس يازدهم20
درس 11

تا آخر درس 
نوزدهم

درس چهاردهم

درصد و درس پانزدهمدرس دوازدهم21
محاسبات مالي

تا آخر 
درس 12

تا آخر درس 
بیستم

درس پانزدهم

درصد و آمار و درس شانزدهمدرس دوازدهم22
احتمال

دوره تا آخر 
درس 12

درس 17 تا آخر 
درس 20

درس سیزدهم تا 
پانزدهم

دوره تا آخر تقريبدرس شانزدهمدرس سیزدهم23
درس 12

از درس 18 تا آخر 
درس بیست و يكم

درس شانزدهم

درس شانزدهمدرس سیزدهم 24
و بخوان و حفظ كن

تا آخر تقريب
درس 13

از درس 18 تا آخر 
درس بیست و يكم

درس شانزدهم

تا آخر تقريبدرس هفدهمدرس سیزدهم25
درس 13

تا آخر درس بیست 
و دوم و دوره

درس هفدهم

تا آخر درسدرس چهاردهم26
هفدهم

دوره تا آخر دوره
درس 14

تا آخر درس 
بیست و چهارم

دوره

مــــــــرورمرور نوبت اول

مــــــــرورمرور نوبت دوم
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