


خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ت تسلط بر مثال ها و تس
ها

(قسمت اول)، شیمی دهم فصل اول (قسمت نهم)درسنامه -9فیلم جلسه فرسنگ اول1

(قسمت دوم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت دهم)درسنامه -10فیلم جلسه فرسنگ اول2

(قسمت سوم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت یازدهم)درسنامه -11فیلم جلسه فرسنگ اول3

(قسمت چهارم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت دوازدهم)درسنامه -12فیلم جلسه فرسنگ اول4

(قسمت پنجم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت سیزدهم)درسنامه -13فیلم جلسه فرسنگ اول5

(قسمت ششم)شیمی دهم فصل اول , (قسمت چهاردهم)درسنامه -14فیلم جلسه فرسنگ اول6

(قسمت هفتم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت پانزدهم)درسنامه -15فیلم جلسه فرسنگ اول7

(قسمت هشتم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت شانزدهم)درسنامه -16فیلم جلسه فرسنگ اول8

(قسمت نهم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت هفدهم)درسنامه -17فیلم جلسه فرسنگ اول9

(قسمت دهم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت هجدهم)درسنامه -18فیلم جلسه فرسنگ اول10



در خالصه نویسیآدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ت تسلط بر مثال ها و تس
ها

(قسمت یازدهم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت نوزدهم)درسنامه -19فیلم جلسه فرسنگ اول11

(قسمت دوازدهم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت بیستم)درسنامه -20فیلم جلسه فرسنگ اول12

(زدهمقسمت سی)، شیمی دهم فصل اول (قسمت بیست و یکم)درسنامه -21فیلم جلسه فرسنگ اول13

(قسمت چهاردهم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت بیست و دوم)درسنامه -22فیلم جلسه فرسنگ اول14

(زدهمقسمت پان)، شیمی دهم فصل اول (قسمت بیست و سوم)درسنامه -23فیلم جلسه فرسنگ اول15

(زدهمقسمت شان)، شیمی دهم فصل اول (قسمت بیست و چهارم)درسنامه -24فیلم جلسه فرسنگ اول16

(قسمت اول)شیمی دهم فصل اول ( قسمت دهم)درسنامه -10فیلم جلسه فرسنگ دوم17

(قسمت دوم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت یازدهم)درسنامه -11فیلم جلسه فرسنگ دوم18

(قسمت سوم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت دوازدهم)درسنامه -12فیلم جلسه فرسنگ دوم19

(قسمت چهارم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت سیزدهم)درسنامه -13فیلم جلسه فرسنگ دوم20



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ت تسلط بر مثال ها و تس
ها

(قسمت پنجم)، شیمی دهم فصل اول (قسمت چهاردهم)درسنامه -14فیلم جلسه فرسنگ دوم21

(قسمت ششم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت پانزدهم)درسنامه -15فیلم جلسه فرسنگ دوم22

(قسمت هفتم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت شانزدهم)درسنامه -16فیلم جلسه فرسنگ دوم23

(قسمت هشتم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت هفدهم)درسنامه -17فیلم جلسه فرسنگ دوم24

(قسمت نهم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت هجدهم)درسنامه -18فیلم جلسه فرسنگ دوم25

(قسمت دهم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت نوزدهم)درسنامه -19فیلم جلسه فرسنگ دوم26

(قسمت اول)شیمی دهم فصل اول ( قسمت چهاردهم)درسنامه -14فیلم جلسه فرسنگ سوم27

(قسمت دوم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت پانزدهم)درسنامه -15فیلم جلسه فرسنگ سوم28

(قسمت سوم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت شانزدهم)درسنامه -16فیلم جلسه فرسنگ سوم29

(قسمت چهارم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت هفدهم)درسنامه -17فیلم جلسه فرسنگ سوم30



ت هاتسلط بر مثال ها و تسزوهخالصه نویسی در جآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت پنجم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت هجدهم)درسنامه -18فیلم جلسه فرسنگ سوم31

(قسمت ششم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت نوزدهم)درسنامه -19فیلم جلسه فرسنگ سوم32

(قسمت هفتم)شیمی دهم فصل اول ( قسمت بیستم)درسنامه -20فیلم جلسه فرسنگ سوم33

(لقسمت او)شیمی دهم فصل دوم ( قسمت بیست و یکم)درسنامه -21فیلم جلسه فرسنگ سوم34

(قسمت دوم)شیمی دهم فصل دوم ( قسمت بیست ودوم)درسنامه -22فیلم جلسه فرسنگ سوم35

(ومقسمت س)شیمی دهم فصل دوم ( قسمت بیست و سوم)درسنامه -23فیلم جلسه فرسنگ سوم36

(هارمقسمت چ)شیمی دهم فصل دوم ( قسمت بیست و چهارم)درسنامه -24فیلم جلسه فرسنگ سوم37

(پنجمقسمت)شیمی دهم فصل دوم ( قسمت بیست و پنجم)درسنامه -25فیلم جلسه فرسنگ سوم38

(شمقسمت ش)شیمی دهم فصل دوم ( قسمت بیست وششم)درسنامه -26فیلم جلسه فرسنگ سوم39

(اولقسمت)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست وهفتم)درسنامه -27فیلم جلسه فرسنگ سوم40



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
جزوه

ت تسلط بر مثال ها و تس
ها

(قسمت اول)، شیمی دهم فصل سوم (قسمت شانزدهم)درسنامه -16فیلم جلسه فرسنگ چهارم41

(قسمت دوم)، شیمی دهم فصل سوم (قسمت هفدهم)درسنامه -17فیلم جلسه فرسنگ چهارم42

(قسمت سوم)، شیمی دهم فصل سوم (قسمت هجدهم)درسنامه -18فیلم جلسه فرسنگ چهارم43

(قسمت چهارم)، شیمی دهم فصل سوم (قسمت نوزدهم)درسنامه -19فیلم جلسه فرسنگ چهارم44

(مقسمت پنج)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیستم)درسنامه -20فیلم جلسه فرسنگ چهارم45

(ششمقسمت)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست و یکم)درسنامه -21فیلم جلسه فرسنگ چهارم46

(فتمقسمت ه)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست و دوم)درسنامه -22فیلم جلسه فرسنگ چهارم47

(هشتمقسمت)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست و سوم)درسنامه -23فیلم جلسه فرسنگ چهارم48

(نهمقسمت)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست و چهارم)درسنامه -24فیلم جلسه فرسنگ چهارم49

(ت دهمقسم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست و پنجم)درسنامه -25فیلم جلسه فرسنگ چهارم50



هاتسلط بر مثال ها و تستخالصه نویسی در جزوهآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت یازدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست وششم)درسنامه -26فیلم جلسه فرسنگ چهارم51

(قسمت دوازدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست وهفتم)درسنامه -27فیلم جلسه فرسنگ چهارم52

(قسمت سیزدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست هشتم)درسنامه -28فیلم جلسه فرسنگ چهارم53

(قسمت چهاردهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت بیست و نهم)درسنامه -29فیلم جلسه فرسنگ چهارم54

(قسمت پانزدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی ام)درسنامه -30فیلم جلسه فرسنگ چهارم55

(قسمت شانزدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی و یکم)درسنامه -31فیلم جلسه فرسنگ چهارم56

(قسمت هفدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی و دوم)درسنامه -32فیلم جلسه فرسنگ چهارم57

(قسمت هجدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی و سوم)درسنامه -33فیلم جلسه فرسنگ چهارم58

(قسمت نوزدهم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی و چهارم)درسنامه -34فیلم جلسه فرسنگ چهارم59

(قسمت بیستم)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی و پنجم)درسنامه -35فیلم جلسه فرسنگ چهارم60

(کمقسمت بیست و ی)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی و ششم)درسنامه -36فیلم جلسه فرسنگ چهارم61

(مقسمت بیست و دو)شیمی دهم فصل سوم ( قسمت سی و هفتم)درسنامه -37فیلم جلسه فرسنگ چهارم62



ت هاتسلط بر مثال ها و تسهخالصه نویسی در جزوآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت اول)فصل اول سال یازدهم ( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ ششم -17فیلم جلسه مفرسنگ شش1

(قسمت دوم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ ششم -18فیلم جلسه مفرسنگ شش2

(قسمت سوم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ ششم -19فیلم جلسه مفرسنگ شش3

(قسمت چهارم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ ششم -20فیلم جلسه مفرسنگ شش4

(قسمت پنجم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ ششم -21فیلم جلسه مفرسنگ شش5

(قسمت ششم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ ششم -22فیلم جلسه مفرسنگ شش6

(قسمت هفتم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ ششم -23فیلم جلسه مفرسنگ شش7

(قسمت هشتم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ ششم -24فیلم جلسه مفرسنگ شش8

(قسمت نهم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ ششم -25فیلم جلسه مفرسنگ شش9

(قسمت دهم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ ششم -26فیلم جلسه مفرسنگ شش10



ت هاتسلط بر مثال ها و تسوهخالصه نویسی در جزآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت یازدهم)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ ششم -27فیلم جلسه مفرسنگ شش11

(زدهمقسمت دوا)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ ششم -28فیلم جلسه مفرسنگ شش12

(دهمقسمت سیز)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و دوم)درسنامه فرسنگ ششم -29فیلم جلسه مفرسنگ شش13

(دهمقسمت چهار)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و سوم)درسنامه فرسنگ ششم -30فیلم جلسه مفرسنگ شش14

(زدهمقسمت پان)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و چهارم)درسنامه فرسنگ ششم -31فیلم جلسه مفرسنگ شش15

(انزدهمقسمت ش)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و پنجم)درسنامه فرسنگ ششم -32فیلم جلسه مفرسنگ شش16

(فدهمقسمت ه)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و ششم)درسنامه فرسنگ ششم -33فیلم جلسه مفرسنگ شش17

(دهمقسمت هج)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و هفتم)درسنامه فرسنگ ششم -34فیلم جلسه مفرسنگ شش18

(وزدهمقسمت ن)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و هشتم)درسنامه فرسنگ ششم -35فیلم جلسه مفرسنگ شش19

(ستمقسمت بی)فصل اول سال یازدهم ( قسمت بیست و نهم)درسنامه فرسنگ ششم -36فیلم جلسه مفرسنگ شش20



ت هاتسلط بر مثال ها و تسوهخالصه نویسی در جزآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(ست و یکمقسمت قسمت بی)فصل اول سال یازدهم ( قسمت سی ام)درسنامه فرسنگ ششم -37فیلم جلسه مفرسنگ شش21

(ت و دومقسمت بیس)، فصل اول سال یازدهم (قسمت سی و یکم)درسنامه فرسنگ ششم -38فیلم جلسه مفرسنگ شش22

(قسمت اول)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت اول)درسنامه فرسنگ هفتم -1فیلم جلسه مفرسنگ هفت23

(قسمت دوم)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت دوم)درسنامه فرسنگ هفتم -2فیلم جلسه مفرسنگ هفت23

(قسمت سوم)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سوم)درسنامه فرسنگ هفتم -3فیلم جلسه مفرسنگ هفت24

(قسمت چهارم)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ هفتم -4فیلم جلسه مفرسنگ هفت24

(قسمت پنجم)فصل دوم یازدهم ( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ هفتم -5فیلم جلسه مفرسنگ هفت25

(قسمت ششم)فصل دوم یازدهم ( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ هفتم -6فیلم جلسه مفرسنگ هفت26

(قسمت هفتم)فصل دوم یازدهم ( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ هفتم -7فیلم جلسه مفرسنگ هفت26

(قسمت هشتم)فصل دوم یازدهم ( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ هفتم -8فیلم جلسه مفرسنگ هفت27

(قسمت نهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ هفتم -9فیلم جلسه مفرسنگ هفت28

(قسمت دهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ هفتم -10فیلم جلسه مفرسنگ هفت29

(قسمت یازدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -11فیلم جلسه مفرسنگ هفت30



ت هاتسلط بر مثال ها و تسهخالصه نویسی در جزوآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت دوازدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -12فیلم جلسه مفرسنگ هفت31

(قسمت سیزدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -13فیلم جلسه مفرسنگ هفت32

(قسمت چهاردهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ هفتم -14فیلم جلسه مفرسنگ هفت33

(قسمت پانزدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -15فیلم جلسه مفرسنگ هفت34

(قسمت شانزدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -16فیلم جلسه مفرسنگ هفت35

(قسمت هفدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -17فیلم جلسه مفرسنگ هفت36

(قسمت هجدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -18فیلم جلسه مفرسنگ هفت37

(قسمت نوزدهم)فصل دوم یازدهم ( قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ هفتم -19فیلم جلسه مفرسنگ هفت38

(قسمت بیستم)فصل دوم یازدهم ( قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ هفتم -20فیلم جلسه مفرسنگ هفت39

(یکمقسمت بیست و)فصل دوم یازدهم ( قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ هفتم -21فیلم جلسه مفرسنگ هفت40



ت هاتسلط بر مثال ها و تسوهخالصه نویسی در جزآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(ومقسمت بیست و د)فصل دوم یازدهم ( قسمت بیست و دوم)درسنامه فرسنگ هفتم -22فیلم جلسه مفرسنگ هفت41

(سومقسمت بیست و)فصل دوم یازدهم ( قسمت بیست و سوم)درسنامه فرسنگ هفتم -23فیلم جلسه مفرسنگ هفت42

(ارمقسمت بیست و چه)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سی ام)درسنامه فرسنگ هفتم -30فیلم جلسه مفرسنگ هفت43

(و پنجمقسمت بیست)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سی و یکم)درسنامه فرسنگ هفتم -31فیلم جلسه مفرسنگ هفت44

(ششمقسمت بیست و)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سی و دوم)درسنامه فرسنگ هفتم -32فیلم جلسه مفرسنگ هفت45

(و هفتمقسمت بیست)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سی و سوم)درسنامه فرسنگ هفتم -33فیلم جلسه مفرسنگ هفت46

(و هشتمقسمت بیست)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سی و چهارم)درسنامه فرسنگ هفتم -34فیلم جلسه مفرسنگ هفت47

(ت و نهمقسمت بیس)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سی و پنجم)درسنامه فرسنگ هفتم -35فیلم جلسه مفرسنگ هفت48

(مقسمت سی ا)، فصل دوم سال یازدهم (قسمت سی و ششم)درسنامه فرسنگ هفتم -36فیلم جلسه مفرسنگ هفت49

(یکمقسمت سی و)، فصل دوم سال یازدهم (قسمت سی و هفتم)درسنامه فرسنگ هفتم -37فیلم جلسه مفرسنگ هفت50



ت هاتسلط بر مثال ها و تسهخالصه نویسی در جزوآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(دومقسمت سی و)، فصل دوم سال یازدهم (قسمت سی و هشتم)درسنامه فرسنگ هفتم -38فیلم جلسه مفرسنگ هفت51

(ومقسمت سی و س)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت سی و نهم)درسنامه فرسنگ هفتم -39فیلم جلسه مفرسنگ هفت52

(قسمت سی و چهارم)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت چهل ام)درسنامه فرسنگ هفتم -40فیلم جلسه مفرسنگ هفت53

(نجمقسمت سی و پ)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت چهل و یکم)درسنامه فرسنگ هفتم -41فیلم جلسه مفرسنگ هفت54

(مقسمت سی و شش)فصل دوم سال یازدهم ( قسمت چهل و دوم)درسنامه فرسنگ هفتم -42فیلم جلسه مفرسنگ هفت55

(قسمت اول)،فصل سوم شیمی یازدهم (قسمت اول)درسنامه فرسنگ هشتم -1فیلم جلسه مفرسنگ هشت56

(قسمت دوم)فصل سوم شیمی یازدهم (قسمت دوم)درسنامه فرسنگ هشتم -2فیلم جلسه مفرسنگ هشت57

(قسمت سوم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت سوم)درسنامه فرسنگ هشتم -3فیلم جلسه مفرسنگ هشت58

(قسمت چهارم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ هشتم -4فیلم جلسه مفرسنگ هشت59

(قسمت پنجم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ هشتم -5فیلم جلسه مفرسنگ هشت60



ت هاتسلط بر مثال ها و تسوهخالصه نویسی در جزآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت ششم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ هشتم -6فیلم جلسه مفرسنگ هشت61

(قسمت هفتم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ هشتم -7فیلم جلسه مفرسنگ هشت62

(قسمت هشتم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ هشتم -8فیلم جلسه مفرسنگ هشت63

(قسمت نهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ هشتم -9فیلم جلسه مفرسنگ هشت64

(قسمت دهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ هشتم -10فیلم جلسه مفرسنگ هشت65

(قسمت یازدهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -11فیلم جلسه مفرسنگ هشت66

(قسمت دوازدهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -12فیلم جلسه مفرسنگ هشت67

(دهمقسمت سیز)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -13فیلم جلسه مفرسنگ هشت68

(قسمت چهاردهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ هشتم -14فیلم جلسه مفرسنگ هشت69

(همقسمت پانزد)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -15فیلم جلسه مفرسنگ هشت70



هاتسلط بر مثال ها و تستخالصه نویسی در جزوهآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت شانزدهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -16فیلم جلسه مفرسنگ هشت71

(قسمت هفدهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -17فیلم جلسه مفرسنگ هشت72

(قسمت هجدهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -18فیلم جلسه مفرسنگ هشت73

(قسمت نوزدهم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ هشتم -19فیلم جلسه مفرسنگ هشت74

(قسمت بیستم)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ هشتم -20فیلم جلسه مفرسنگ هشت75

(ت و یکمقسمت بیس)فصل سوم شیمی یازدهم ( قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ هشتم -21فیلم جلسه مفرسنگ هشت76

(دومقسمت بیست و)فصل سوم شیمی یازدهم (قسمت بیست و دوم)درسنامه فرسنگ هشتم -22فیلم جلسه مفرسنگ هشت77

(ت و سومقسمت بیس)، فصل سوم شیمی یازدهم (قسمت بیست و سوم)درسنامه فرسنگ هشتم -23فیلم جلسه مفرسنگ هشت78



هاتسلط بر تست ها و مثالهخالصه نویسی در جزوآدرس فیلمشماره فرسنگردیف

(قسمت اول)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت اول)درسنامه -1فیلم جلسه فرسنگ اول1

(قسمت دوم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت دوم)درسنامه -2فیلم جلسه فرسنگ اول2

(قسمت سوم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت سوم)درسنامه -3فیلم جلسه فرسنگ اول3

(قسمت سوم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت چهارم)درسنامه -4فیلم جلسه فرسنگ اول4

(قسمت پنجم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت پنجم)درسنامه -5فیلم جلسه فرسنگ اول5

(قسمت ششم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت ششم)درسنامه -6فیلم جلسه فرسنگ اول6

(قسمت هفتم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت هفتم)درسنامه -7فیلم جلسه فرسنگ اول7

(قسمت هشتم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت هشتم)درسنامه -8فیلم جلسه فرسنگ اول8

(قسمت اول)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت اول)درسنامه -1فیلم جلسه فرسنگ دوم9

(قسمت دوم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت دوم)درسنامه -2فیلم جلسه فرسنگ دوم10



شماره ردیف
خالصه نویسی در آدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ثال تسلط بر تست ها و م

ها

(قسمت سوم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت سوم)درسنامه -3فیلم جلسه فرسنگ دوم11

(قسمت چهارم)شیمی دوازدهم فصل اول ( قسمت چهارم)درسنامه -4فیلم جلسه فرسنگ دوم12

(قسمت پنجم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت پنجم)درسنامه -5فیلم جلسه فرسنگ دوم13

(قسمت ششم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت ششم)درسنامه -6فیلم جلسه فرسنگ دوم14

(قسمت هفتم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت هفتم)درسنامه -7فیلم جلسه فرسنگ دوم15

(قسمت هشتم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت هشتم)درسنامه -8فیلم جلسه فرسنگ دوم16

(قسمت نهم)، شیمی دوازدهم فصل اول (قسمت نهم)درسنامه -9فیلم جلسه فرسنگ دوم17

(قسمت اول)شیمی دوازدهم فصل اول , (قسمت اول)درسنامه -1فیلم جلسه ومفرسنگ س18

(قسمت دوم)شیمی دوازدهم فصل اول , (قسمت دوم)درسنامه -2فیلم جلسه ومفرسنگ س19

(قسمت سوم)شیمی دوازدهم فصل اول , (قسمت سوم)درسنامه -3فیلم جلسه ومفرسنگ س20



شماره ردیف
خالصه نویسی درآدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ثال تسلط بر تست ها و م

ها

(قسمت چهارم)شیمی دوازدهم فصل اول , (قسمت چهارم)درسنامه -4فیلم جلسه ومفرسنگ س21

(قسمت پنجم)شیمی دوازدهم فصل اول ( قسمت پنجم)درسنامه -5فیلم جلسه ومفرسنگ س22

(قسمت ششم)شیمی دوازدهم فصل اول , (قسمت ششم)درسنامه -6فیلم جلسه ومفرسنگ س23

(قسمت هفتم)شیمی دوازدهم فصل اول , (قسمت هفتم)درسنامه -7فیلم جلسه ومفرسنگ س24

(قسمت هشتم)شیمی دوازدهم فصل اول , (قسمت هشتم)درسنامه -8فیلم جلسه ومفرسنگ س25

(قسمت نهم)شیمی دوازدهم فصل اول ( قسمت نهم)درسنامه -9فیلم جلسه ومفرسنگ س26

(قسمت دهم)شیمی دوازدهم فصل اول ( قسمت دهم)درسنامه -10فیلم جلسه ومفرسنگ س27

(قسمت یازدهم)شیمی دوازدهم فصل اول ( قسمت یازدهم)درسنامه -11فیلم جلسه ومفرسنگ س28

(قسمت دوازدهم)شیمی دوازدهم فصل اول ( قسمت دوازدهم)درسنامه -12فیلم جلسه ومفرسنگ س29

(قسمت سیزدهم)شیمی دوازدهم فصل اول ( قسمت سیزدهم)درسنامه -13فیلم جلسه ومفرسنگ س30



ردی
ر خالصه نویسی دآدرس فیلمشماره فرسنگف

جزوه
و تسلط بر تست ها

مثال ها

(قسمت اول)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت اول)درسنامه -1فیلم جلسه فرسنگ چهارم31

(قسمت دوم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت دوم)درسنامه -2فیلم جلسه فرسنگ چهارم32

(قسمت سوم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت سوم)درسنامه -3فیلم جلسه فرسنگ چهارم33

(قسمت چهارم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت چهارم)درسنامه -4فیلم جلسه فرسنگ چهارم34

(قسمت پنجم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت پنجم)درسنامه -5فیلم جلسه فرسنگ چهارم35

(قسمت ششم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت ششم)درسنامه -6فیلم جلسه فرسنگ چهارم36

(قسمت هفتم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت هفتم)درسنامه -7فیلم جلسه فرسنگ چهارم37

(قسمت هشتم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت هشتم)درسنامه -8فیلم جلسه فرسنگ چهارم38

(قسمت نهم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت نهم)درسنامه -9فیلم جلسه فرسنگ چهارم39

(قسمت دهم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت دهم)درسنامه -10فیلم جلسه فرسنگ چهارم40



شماره ردیف
خالصه نویسی در آدرس فیلمفرسنگ

جزوه
ثال تسلط بر تست ها و م

ها

(قسمت یازدهم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت یازدهم)درسنامه -11فیلم جلسه فرسنگ چهارم41

(قسمت دوازدهم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت دوازدهم)درسنامه -12فیلم جلسه فرسنگ چهارم42

(قسمت سیزدهم)شیمی دوازدهم فصل دوم ( قسمت سیزدهم)درسنامه -13فیلم جلسه فرسنگ چهارم43

(قسمت چهاردهم)، شیمی دوازدهم فصل دوم (قسمت چهاردهم)درسنامه -14فیلم جلسه فرسنگ چهارم44

(قسمت پانزدهم)، شیمی دوازدهم فصل دوم (قسمت پانزدهم)درسنامه -15فیلم جلسه فرسنگ چهارم45

(قسمت اول) ، دوازدهم ادامه فصل دوم (قسمت اول)درسنامه -1فیلم جلسه مفرسنگ پنج46

(قسمت دوم) دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت دوم)درسنامه -2فیلم جلسه مفرسنگ پنج47

(قسمت سوم) دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت سوم)درسنامه -3فیلم جلسه مفرسنگ پنج48

(قسمت چهارم) دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت چهارم)درسنامه -4فیلم جلسه مفرسنگ پنج49

(قسمت پنجم) دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت پنجم)درسنامه -5فیلم جلسه مفرسنگ پنج50



ردی
ف

شماره 
در خالصه نویسیآدرس فیلمفرسنگ

جزوه
و تسلط بر تست ها

مثال ها

(قسمت ششم)، دوازدهم ادامه فصل دوم (قسمت ششم)درسنامه -6فیلم جلسه مفرسنگ پنج51

(قسمت هفتم)، دوازدهم ادامه فصل دوم (قسمت هفتم)درسنامه -7فیلم جلسه مفرسنگ پنج52

(قسمت هشتم)، دوازدهم ادامه فصل دوم (قسمت هشتم)درسنامه -8فیلم جلسه مفرسنگ پنج53

(قسمت نهم)، دوازدهم ادامه فصل دوم (قسمت نهم)درسنامه -9فیلم جلسه مفرسنگ پنج54

(قسمت دهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت دهم)درسنامه -10فیلم جلسه مفرسنگ پنج55

(قسمت یازدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت یازدهم)درسنامه -11فیلم جلسه مفرسنگ پنج56

(قسمت دوازدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت دوازدهم)درسنامه -12فیلم جلسه مفرسنگ پنج57

(قسمت سیزدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت سیزدهم)درسنامه -13فیلم جلسه مفرسنگ پنج58

(قسمت چهاردهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت چهاردهم)درسنامه -14فیلم جلسه مفرسنگ پنج59

(قسمت پانزدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت پانزدهم)درسنامه -15فیلم جلسه مفرسنگ پنج60



ردی
ف

شماره 
در خالصه نویسیآدرس فیلمفرسنگ

جزوه
و تسلط بر تست ها

مثال ها

(قسمت شانزدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت شانزدهم)درسنامه -16فیلم جلسه مفرسنگ پنج61

(قسمت هفدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت هفدهم)درسنامه -17فیلم جلسه مفرسنگ پنج62

(قسمت هجدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت هجدهم)درسنامه -18فیلم جلسه مفرسنگ پنج63

(قسمت نوزدهم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت نوزدهم)درسنامه -19فیلم جلسه مفرسنگ پنج64

(قسمت بیستم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت بیستم)درسنامه -20فیلم جلسه مفرسنگ پنج65

(قسمت بیست و یکم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت بیست و یکم)درسنامه -21فیلم جلسه مفرسنگ پنج66

(قسمت بیست و دوم)دوازدهم ادامه فصل دوم ( قسمت بیست و دوم)درسنامه -22فیلم جلسه مفرسنگ پنج67

فصل سوم سال دوازدهم( قسمت اول)درسنامه فرسنگ ششم -1فیلم جلسه مفرسنگ شش68

(قسمت دوم)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت دوم)درسنامه فرسنگ ششم -2فیلم جلسه مفرسنگ شش69

(قسمت سوم)فصل سوم سال دوازدهم (قسمت سوم)درسنامه فرسنگ ششم -3فیلم جلسه مفرسنگ شش70



خالصه نویسی در آدرس فیلمشماره فرسنگردیف
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(قسمت چهارم)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت چهارم)درسنامه فرسنگ ششم -4فیلم جلسه مفرسنگ شش71

(قسمت پنجم)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت پنجم)درسنامه فرسنگ ششم -5فیلم جلسه مفرسنگ شش72

(قسمت ششم)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت ششم)درسنامه فرسنگ ششم -6فیلم جلسه مفرسنگ شش73

(قسمت هفتم)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت هفتم)درسنامه فرسنگ ششم -7فیلم جلسه مفرسنگ شش74

(مقسمت هشت)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت هشتم)درسنامه فرسنگ ششم -8فیلم جلسه مفرسنگ شش75

(قسمت نهم)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت نهم)درسنامه فرسنگ ششم -9فیلم جلسه مفرسنگ شش76

(مت اولقس)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت بیست و چهارم)درسنامه فرسنگ هفتم -24فیلم جلسه مفرسنگ هفت77

(مت دومقس)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت بیست و پنجم)درسنامه فرسنگ هفتم -25فیلم جلسه مفرسنگ هفت78

(مت سومقس)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت بیست و ششم)درسنامه فرسنگ هفتم -26فیلم جلسه مفرسنگ هفت79

(مت چهارمقس)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت بیست و هفتم)درسنامه فرسنگ هفتم -27فیلم جلسه مفرسنگ هفت80
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(مت پنجمقس)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت بیست و هشتم)درسنامه فرسنگ هفتم -28فیلم جلسه تمفرسنگ هف81

(ت ششمقسم)فصل سوم سال دوازدهم ( قسمت بیست و نهم)درسنامه فرسنگ هفتم -29فیلم جلسه تمفرسنگ هف82

(قسمت اول)راهی بسوی آینده روشن تر: ، فصل چهارم دوازدهم(قسمت اول)درسنامه -1فیلم جلسه مفرسنگ نه83

(قسمت دوم)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت دوم)درسنامه -2فیلم جلسه مفرسنگ نه84

(ومقسمت س)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت سوم)درسنامه -3فیلم جلسه مفرسنگ نه85

(هارمقسمت چ)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت چهارم)درسنامه -4فیلم جلسه مفرسنگ نه86

(پنجمقسمت)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت پنجم)درسنامه -5فیلم جلسه مفرسنگ نه87

(ششمقسمت)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت ششم)درسنامه -6فیلم جلسه مفرسنگ نه88

(هفتمقسمت)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت هفتم)درسنامه -7فیلم جلسه مفرسنگ نه89

(هشتمقسمت)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت هشتم)درسنامه -8فیلم جلسه مفرسنگ نه90
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(قسمت نهم)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت نهم)درسنامه -9فیلم جلسه فرسنگ نهم91

(قسمت دهم)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت دهم)درسنامه فرسنگ نهم -10فیلم جلسه فرسنگ نهم92

(قسمت یازدهم)راهی بسوی آینده روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت یازدهم)درسنامه فرسنگ نهم -11فیلم جلسه فرسنگ نهم93

(همقسمت دوازد)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت دوازدهم)درسنامه فرسنگ نهم -12فیلم جلسه فرسنگ نهم94

(یزدهمقسمت س)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت سیزدهم)درسنامه فرسنگ نهم -13فیلم جلسه فرسنگ نهم95

(همقسمت چهارد)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت چهاردهم)درسنامه فرسنگ نهم -14فیلم جلسه فرسنگ نهم96

(نزدهمقسمت پا)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت پانزدهم)درسنامه فرسنگ نهم -15فیلم جلسه فرسنگ نهم97

(انزدهمقسمت ش)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت شانزدهم)درسنامه فرسنگ نهم -16فیلم جلسه فرسنگ نهم98

(همقسمت هفد)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر : فصل چهارم دوازدهم( قسمت هفدهم)درسنامه فرسنگ نهم -17فیلم جلسه فرسنگ نهم99

(مقسمت هجده)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر : فصل چهارم دوازدهم( قسمت هجدهم)درسنامه فرسنگ نهم -18فیلم جلسه فرسنگ نهم100
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(دهمقسمت نوز)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر : فصل چهارم دوازدهم( قسمت نوزدهم)درسنامه فرسنگ نهم -19فیلم جلسه فرسنگ نهم101

(یستمقسمت ب)شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر : فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیستم)درسنامه فرسنگ نهم -20فیلم جلسه فرسنگ نهم102

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و یکم)درسنامه فرسنگ نهم -21فیلم جلسه فرسنگ نهم103

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و دوم)درسنامه فرسنگ نهم -22فیلم جلسه فرسنگ نهم104

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و سوم)درسنامه فرسنگ نهم -23فیلم جلسه فرسنگ نهم105

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و چهارم)درسنامه فرسنگ نهم -24فیلم جلسه فرسنگ نهم106

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و پنجم)درسنامه فرسنگ نهم -25فیلم جلسه فرسنگ نهم107

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و ششم)درسنامه فرسنگ نهم -26فیلم جلسه فرسنگ نهم108

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و هفتم)درسنامه فرسنگ نهم -27فیلم جلسه فرسنگ نهم109

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر: فصل چهارم دوازدهم( قسمت بیست و هشتم)درسنامه فرسنگ نهم -28فیلم جلسه فرسنگ نهم110
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