چیزی به یار مانی از یار ما چه دیدی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

ای نوبهار خندان از المکان رسیدی
خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی

با درود فراوان حضور دانش آموزان عزیز به مناسبت عید باستانی نوروز
* برنامه ذیل یک برنامه پیشنهادی جامع می باشد که شما میتوانید بنا به نیاز خود آن را تغییر
(حذف یا اضافه) دهید * .دقت داشته باشید که حداقل ساعت مطالعه روزانه شما باید
5ساعت باشد * .نوشتن دفتر برنامه ریزی مطالعاتی هرگز فراموش نشود( .کامالً اجباری)

دری -مشاور پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

روز

درس 1

درس 3

درس2

دوشنبه 72/12/22-

فصل  1ریاضی

سهشنبه 72/12/22-

فصل  2فیزیک

درس 4

دوشنبه 72/1/5 -

فیزیک فصل +8تمرین

عربی درس  1و 2

زیست فصل2

تمرین فصل 2زیست

سه شنبه 72/1/6 -

زیست فصل 8

جغرافیا  -طبق نیاز

ریاضی فصل8

تمرین فصل 8ریاضی

چهارشنبه 72/1/2 -

فیزیک فصل 7

ادبیات  -طبق نیاز

شیمی
ص  37تا ص 59

تمرین فصل 8فیزیک

پنجشنبه 72/1/2 -

زیست فصل 7

عربی درس  8و 7

دینی  -طبق نیاز

تمرین تکمیلی شیمی
ص  47تا ص 59

جمعه 72/1/7 -

ریاضی فصل 7

زبان  -طبق نیاز

شیمی
ص  59تا ص 104

تمرین فصل 7ریاضی

شنبه 72/1/11 -

زیست فصل 9

دینی  -طبق نیاز

فیزیک فصل 9

تمرین فصل 9فیزیک

یکشنبه 72/1/11 -

فیزیک فصل 9

عربی درس  9و 9

شیمی
ص  103تا ص 111

دوشنبه 72/1/12 -

زیست دوره کل کتاب

زبان  -طبق نیاز

ریاضی فصل 9

سه شنبه 72/1/13-
چهارشنبه 72/1/14-
پنجشنبه 72/1/15 -
جمعه 72/1/16 -

تمرین فصل 9ریاضی

خوش بگذره ولی طبیعت رو خراب نکنید
تمرین شیمی
ص  59تا ص 111
ریاضی تمرین فصل8و7و9

جغرافیا – طبق نیاز

ادبیات  -طبق نیاز

تمرین فصل8و 7ریاضی

عربی درس 4

فیزیک تمرین فصل8و7و9

زبان دوره کل کتاب

آمادگی پیش از ورود به سرای دانش

5

ویژه دانش آموزان المپیادی

یکشنبه 72/1/4 -

ریاضی فصل +2تمرین

ادبیات  -طبق نیاز

شیمی
ص  47تا ص 38

درس

