برنامه مطالعات در نوروز 0011

پایه یازدهم تجربی
ساعت

01-01

01/21-01/21

30-33

33/01-32/01

چهارشنبه
0011/0/0

ریاضی مطالعه و حل تست های کارسنج فصل تابع درس 0تا2

مطالعه حل تست
زیست فصل 0

زمین شناسی درس 0

عربی درس 0

دینی

پنج شنبه
0011/0/1

فیزیک مطالعه و تست های کارسنج

مطالعه حل تست
زیست فصل 3

ادبیات مطالعه تست
قرابت

دینی

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

جمعه
0011/0/6

ریاضی مطالعه فصل 0مثلثات درس 0و 3حل تست های کارسنج

مطالعه حل تست
زیست فصل 2

مطالعه زمین شناسی
درس 1

عربی درس 3

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

شنبه
0011/0/1

فیزیک مطالعه و تست های کارسنج

مطالعه حل تست
زیست فصل 0

ادبیات مطالعه تست
قرابت

دینی

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

مطالعه حل تست
زیست فصل 1

مطالعه زمین شناسی
درس 6

عربی درس 2

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

تاریخ

یکشنبه
0011/0/1

01-00

03/21-02/21 00/01-03/01

ریاضی مطالعه مثلثات درس  2حل تست کارسنج

مطالعه ادبیات تست
آرایه

والدت امام عصر (ع)
قال المهدی (ع)" اکثر اادعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم "...

دوشنبه
0011/0/1
سه شنبه
0011/0/01

مطالعه ریاضی فصل 1حل تست های درس 0و3
تابع نمایی

زیست فصل 6

مطالعه حل تست
زیست فصل 6

دینی

مطالعه ادبیات تست
آرایه

حفظ لغت زبان درس
2

چهارشنبه
0011/0/00

مطالعه ریاضی فصل 1حل تست های تابع نمایی
درس 2

زیست فصل 1

مطالعه حل تست
زیست فصل 1

دینی

عربی درس 0

حفظ لغت زبان درس
2

برنامه مطالعات در نوروز 0011

پایه دهم ریاضی
ساعت

01-01

01/21-01/21

30-33

33/01-32/01

چهارشنبه
0011/0/0

ریاضی فصل  0دزس  0ص 11تا 11
مطالعه و تست کارسنج

عربی مطالعه و تست
درس 0

ادبیات مطالعه و
تست قرابت

دینی درس  0و 3
مطالعه

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

پنج شنبه
0011/0/1

فیزیک بخش 3-0 – 0-0
مطالعه و تست کارسنج

هندسه فصل  3تست و
مطالعه کارسنج

ادبیات مطالعه و
تست قرابت

شیمی مطالعه و تست

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

جمعه
0011/0/6

ریاضی فصل  1تا 011
مطالعه و تست درس  0کارسنج

عربی مطالعه و تست
درس 3

ادبیات مطالعه و
تست قرابت

دینی درس  2و0
مطالعه

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

شنبه
0011/0/1

فیزیک بخش های 2-0و  0-0گرما -تغییر حالت دمای
ماده مطالعه و تست کارسنج

هندسه فصل  2تست و
مطالعه کارسنج

ادبیات مطالعه و
تست آرایه

ادبیات مطالعه و حفظ
اعالم پایان کتاب

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

یکشنبه
0011/0/1

ریاضی فصل  1درس 3
ص  010تا  011مطالعه و تست کارسنج

عربی مطالعه و تست
درس 2

ادبیات مطالعه و
تست آرایه

دینی درس  1و6
مطالعه

درس  2زبان
مطالعه و حفظ لغت

تاریخ

01-00

03/21-02/21 00/01-03/01

والدت امام عصر (ع)
قال المهدی (ع)" اکثر اادعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم "...

دوشنبه
0011/0/1
سه شنبه
0011/0/01

فیزیک بخش های 0-1و  0-6روش های انفعال گرما
و قوانین گازها -مطالعه و تست کارسنج

شیمی مطالعه و تست

ادبیات حفظ اعالم
پایان کتاب

شیمی مطالعه و تست

درس  2زبان
مطالعه و حفظ لغت

چهارشنبه
0011/0/00

ریاضی فصل  1درس  2انواع تابع
ص  011تا  001مطالعه و تست کارسنج

عربی مطالعه و تست
درس 0

ادبیات حفظ اعالم
پایان کتاب

شیمی مطالعه و تست

جمع بندی و تست
زبان
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پایه دهم تجربی
ساعت

01-01

01/21-01/21

30-33

33/01-32/01

چهارشنبه
0011/0/0

ریاضی فصل  0ص 11تا 13
مطالعه و تست کارسنج

زیست فصل 0

زیست فصل  0مطالعه
و تست

عربی درس 0
مطالعه و تست

دینی درس 0و3
مطالعه و تست

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

پنج شنبه
0011/0/1

فیزیک بخش  0-0و 3-0
(دما -دماسنجی ..... -گرمایی) تست و مطالعه

برنامه این فصل
جداگانه داده میشود
زیست فصل  3مطالعه
و تست

ادبیات مطالعه
وتست قرابت

زیست فصل 3

جغرافیا

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

جمعه
0011/0/6

ریاضی فصل  1ص 11تا 011
درس  0مفهوم تابع مطالعه و تست کارسنج

زیست فصل  3مطالعه
و تست

زیست فصل  3مطالعه
و تست

عربی درس 3
مطالعه و تست

دینی درس  2و 0
مطالعه وتست

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

شنبه
0011/0/1

فیزیک بخش  2-0و 0-0
(گرما-تغییر حالتهای دمای ماده) تست و مطالعه

زیست فصل  3مطالعه
و تست

ادبیات مطالعه
وتست قرابت

زیست فصل 3

جمع بندی فصل 3
زیست

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

یکشنبه
0011/0/1

ریاضی فصل  1درس  3دامنه و برد تابع
ص 010تا 011

زیست فصل  2مطالعه
و تست

زیست فصل  2مطالعه
و تست

عربی درس 2
مطالعه و تست

دینی درس و  1و 6
مطالعه وتست

درس  2زبان
مطالعه و حفظ لغت

تاریخ

01-00

03/21-02/21 00/01-03/01

والدت امام عصر (ع)
قال المهدی (ع)" اکثر اادعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم "...

دوشنبه
0011/0/1
سه شنبه
0011/0/01

فیزیک بخش های  2-0و 0-0
(گرما و تغییر حالت دمای ماده)

زیست فصل  0مطالعه
و تست(برنامه این فصل
جداگانه داده میشود)

ادبیات مطالعه
وتست آرایه

زیست فصل 0

ریاضی فصل 1درس 2
ص 016تا 001

درس  2زبان
مطالعه و حفظ لغت

چهارشنبه
0011/0/00

فیزیک بخش
روش های انتقال گرما

زیست فصل 0

ادبیات مطالعه و تست
آرایه

عربی درس 0
مطالعه و تست

تست کامل دینی

جمع بندی و تست
زبان

برنامه مطالعات در نوروز 0011

پایه یازدهم انسانی
ساعت
تاریخ

01-00

03/21-02/21 00/01-03/01

01-01

چهارشنبه
0011/0/0

ریاضی فصل 3مطالعه و
تست کارسنج

ریاضی فصل 3مطالعه و
تست کارسنج

جغرافیا درس 6نواحی
فرهنگی مطالعه و تست
کارسنج

عربی درس 0
مطالعه و تست

01/21-01/21

30-33

علوم و فنون درس  1مطالعه و تست

33/01-32/01
زبان درس 0
مطالعه و حفظ لغت

پنج شنبه
0011/0/1

روانشناسی مطالعه
درس  01 .0تست
ازکتاب تست و کارسنج

فلسفه درس 6و1
مطالعه و تست کارسنج

جامعه شناسی درس 1
مطالعه و تست

عربی درس 3
مطالعه و تست

تاریخ فصل  0مطالعه و
تست

ادبیات مطالعه و تست
قرابت  +حفظ اعالم
پایان کتاب

زبان درس 0
مطالعه و حفظ لغت

جمعه
0011/0/6

روانشناسی مطالعه
درس 01 .1تست
ازکتاب تست و کارسنج

جامعه شناسی درس 1
مطالعه وتست

جغرافیا درس  1نواحی
اقتصادی مطالعه و
تست کارسنج

عربی درس 2
مطالعه و تست

علوم و فنون درس 1
مطالعه و تست

تاریخ درس  2و 0
مطالعه وتست

زبان درس3
مطالعه و حفظ لغت

شنبه
0011/0/1

ریاضی فصل 2
مطالعه و تست

ریاضی فصل  2کارسنج

جامعه شناسی درس 1
مطالعه و تست

عربی درس 0
مطالعه و تست

تاریخ درس  1مطالعه و
تست

ادبیات مطالعه و حفظ
اعالم پایان کتاب

زبان درس 3
مطالعه و حفظ لغت

یکشنبه
0011/0/1

روانشناسی مطالعه
درس 6
 01تست کارسنج

فلسفه مطالعه درس 1
و تست کارسنج

جغرافیا درس  1نواحی
تجارت و اقتصاد جهانی
مطالعه وتست کارسنج

عربی درس 1
مطالعه و تست

علوم وفنون درس  1مطالعه وتست

زبان درس 2
مطالعه و حفظ لغت

والدت امام عصر (ع)
قال المهدی (ع)" اکثر اادعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم "...

دوشنبه
0011/0/1
سه شنبه
0011/0/01

تاریخ درس  01مطالعه
و تست

جامعه شناسی درس
 01مطالعه و تست

جغرافیا درس  1معنا و
مفهوم ناحیه سیاسی

عربی درس 6
مطالعه و تست

تاریخ درس  01و 00
مطالعه و تست

ادبیات مطالعه و تست
آرایه

زبان درس 2
مطالعه و حفظ لغت

چهارشنبه
0011/0/00

روانشناسی درس 1
مطالعه  01تست از
کتاب تست و کارسنج

فلسفه درس  1مطالعه
و تست کارسنج

جغرافیا درس 01
مطالعه و تست کارسنج

عربی درس 6
مطالعه و تست

ادبیات حفظ اعالم

ادبیات حفظ اعالم

جامعه شناسی درس
00مطالعه و تست
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پایه دهم انسانی
ساعت
تاریخ

01-00

03/21-02/21 00/01-03/01

چهارشنبه
0011/0/0

ریاضی فصل  0مطالعه
و تست کارسنج

جغرافیا درس  1آب و
هوای ایران مطالعه و
تست

علوم فنون درس 1
مطالعه و تست

پنج شنبه
0011/0/1

اقتصاد درس  0مطالعه
و تست

منطق درس  1مطالعه
و تست

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

جمعه
0011/0/6

تاریخ فصل  0مطالعه و
تست

01-01

01/21-01/21

30-33

33/01-32/01

منطق درس  1مطالعه
و تست

دینی درس 0و3
مطالعه و تست

جامعه شناسی درس 1
مطالعه و تست

درس  0زبان
مطالعه و حفظ لغت

جامعه شناسی درس 1
مطالعه و تست

جامعه درس  1مطالعه
و تست

جغرافیا درس  6مطالعه و تست

شنبه
0011/0/1

ریاضی فصل  2مطالعه
وتست کارسنج

اقتصاد درس  1مطالعه
و تست

علوم فنون درس1
مطالعه و تست

منطق درس  1مطالعه
و تست

دینی درس  2و 0
مطالعه و تست

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

یکشنبه
0011/0/1

تاریخ درس  1و 01
مطالعه و تست

عربی درس  2مطالعه و
تست

جغرافیا درس  1مطالعه
و تست

جامعه درس 01
مطالعه و تست

ادبیات حفظ اعالم
کتاب

ادبیات مطالعه و تست
قرابت

درس  3زبان
مطالعه و حفظ لغت

درس  2زبان
مطالعه و حفظ لغت

والدت امام عصر (ع)
قال المهدی (ع)" اکثر اادعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم "...

دوشنبه
0011/0/1
سه شنبه
0011/0/01

تاریخ درس  00و 03
مطالعه و تست

اقتصاد درس  1مطالعه
و تست

علوم فنون درس 1
مطالعه و تست

منطق درس  1مطالعه
و تست

دینی درس 1و6
مطالعه و تست

جامعه درس 00
مطالعه و تست

درس  2زبان
مطالعه و حفظ لغت

چهارشنبه
0011/0/00

تاریخ درس  02مطالعه
و تست

اقتصاد درس  1مطالعه
و تست

جغرافیا درس  1مطالعه
و تست

منطق در س01
مطالعه و تست

دینی درس  1مطالعه و
تست

عربی درس 0مطالعه و
تست

جمع بندی و تست
زبان

پایه یازدهم ریاضی
ساعت
تاریخ

01-00

برنامه مطالعات در نوروز 0011
03/21-02/21 00/01-03/01

چهارشنبه
0011/0/0

مطالعه حسابان
فصل 3
درس 0و 3

حسابان
حل تست های کارسنج
فصل 0و3

01-01
عربی درس 0

پنج شنبه
0011/0/1

مطالعه فیزیک
فصل3
بخش های 0-3

حل تست فیزیک
از جریان الکتریکی تا
عوامل موثر بر مقاومت

فیزیک

مطالعه ادبیات
تست قرابت

جمعه
0011/0/6

مطالعه حسابان
فصل3
درس 2و 0

حل تست های حسابان
درس 2و 0

عربی درس 2

دینی

شنبه
0011/0/1

مطالعه فیزیک
سنجش علمی
 1-3و 0-3

حل تست های فیزیک
نیرو محرکه الکتریکی
و مدارها

فیزیک

مطالعه ادبیات
تست قرابت

یکشنبه
0011/0/1

مطالعه فصل  2حسابان
تابع نمایی

حل تست های حسابان
فصل تابع نمایی

مطالعه فیزیک سنجش  1-0و  6-0و حل تست
های کارسنج 0و  0این بخش ها

01/21-01/21

30-33

آمار و احتمال
مطالعه و حل تست فصل  3درس 0
دینی

مطالعه هندسه فصل 3
و حل تست کارسنج

آمار و احتمال
مطالعه و حل تست فصل  3درس3
دینی

عربی درس 2
مطالعه و حل تست

هندسه فصل 2
و حل تست کارسنج

33/01-32/01
دینی

حفظ لغت زبان
درس 0
حفظ لغت زبان
درس 0
حفظ لغت زبان
درس 3

آمار و احتمال مطالعه و حل تست فصل  3درس
2

والدت امام عصر (ع)
قال المهدی (ع)" اکثر اادعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم "...

دوشنبه
0011/0/1
سه شنبه
0011/0/01

مطالعه فصل 0
درس های  0و 3

حل تست های حسابان
فصل  0درس های 0و3

مطالعه فیزیک سنجش  0-2و 3-2
حل تست فیزیک  2-2و 0-2

عربی درس 0

چهارشنبه
0011/0/00

مطالعه حسابان فصل 0
درس های 2و 0

حل تست های حسابان
فصل  0درس های 2و0

فیزیک 6-2 . 1-2
و حل تست مربوطه

عربی درس 1

آمار و احتمال مطالعه و تمرین فصل  3درس 0

حفظ لغت زبان
درس 3

لغت زبان درس 2

