
 (تجربیدهم ) - دبیرستان عطارد برنامه ارزشیابی مستمر

 15/08/1400ات                     17/07/1400تالش یک         
 فصل اول )دنیای زنده( کامل 17/07/1400زیست دهم        1

گلیسیزبان 2  Reading ی      ات ابتدا       saving nature          ردس اول 20/07/1400         ان

 سر دنباله هندسی از ابتدای فصل اول ات 24/07/1400     ریاضی 3

گارش  4  27/07/1400افرسی و ن
 افرسی: ردس ستایش و ردس اول )چشمه( و دوم )از آموختن، ننگ مدار( 

گارش: ردس اول )رپورش موضوع(  ن

 ردوس اول )هدف زندگی( و دوم )رپ رپواز( 01/08/1400      دین و زندگی 5

 کل فصل اول    08/08/1400     فیزیک 6

 ردس اول و دوم 11/08/1400          عربی 7

 از ابتدای فصل اول )کیهان زادگاه الفبای هستی( ات ابتدای ساختار اتم 15/08/1400         شیمی 8



 23/09/1400           ات         22/08/1400          دو تالش 

 فصل دوم )گوارش و جذب مواد( کامل 22/08/1400         زیست دهم 1

گلیسی 2  (saving nature) کل ردس اول    25/08/1400         زبان ان

 )مثلثات(  کل فصل دوم    29/08/1400        ریاضی 3

گارش 4  02/09/1400         افرسی و ن
 افرسی: ردس اهی سوم )اپسداری از حقیقت( و پنجم )بیداد ظالمان( و ششم )مهر و واف( 

گارش: ردس دوم )عینک نوشتن(   ن

 (کیهان زادگاه الفبای هستی)   از ابتدای ساختار اتم ات انتهای فصل اول 06/09/1400        شیمی 5

گاه بعد(ای هب ردس سوم )پنجره 09/09/1400        دین و زندگی 6  روشنایی( و چهارم )آینده روشن( و پنجم )منزل

 اهی فیزیکی مواد( از ابتدا ات ابتدای اصل ربنولیفصل دوم )وژیگی 13/09/1400         فیزیک 7

 ردس سوم 16/09/1400       عربی 8

 اهی جبری(اهی گویا و عبارتکل فصل سوم )توان 23/09/1400          ریاضی 9
 



 14/12/1400            ات         02/11/1400          هس تالش 
 )قلب( 1فصل سوم )تبادالت گازی( کامل، فصل چهارم )گردش مواد رد بدن( گفتار  02/11/1400         زیست دهم 1

گلیسی 2  conversation بخشاز ابتدا ات انتهای (the value of knoeledge) و ردس سوم ردس دوم 05/11/1400       زبان ان

 اه( هب جز انمعادالت و انمعادالت قدرمطلقیاه و انمعادلهکل فصل چهارم )معادله     09/11/1400        ریاضی 3

گارش 4 گارش: ردس پنجم 12/11/1400       افرسی و ن  افرسی: ردوس هشتم، نهم و دهم / ن

 زندگی( کاملفصل دوم )رد اپی گازاه رد  16/11/1400        شیمی 5

 ردس هفتم )فرجام کار( و هشتم )آهنگ سفر( 19/11/1400       دین و زندگی 6

 فصل سوم )کار، ارنژی و توان( از ابتدای فصل ات ابتدای ارنژی پتانسیل گرانشی 23/11/1400          فیزیک 7

 ردس چهارم و پنجم 30/11/1400       عربی 8

 چهارم ) انمعادالت و انمعادالت قدر مطلقی (، فصل پنجم )کامل( فصل 03/12/1400       ریاضی 9

گارش 10 گارش: ردس ششمافرسی: ردس 07/12/1400         افرسی و ن  اهی یازدهم، دوازدهم و سیزدهم / ن

 فصل سوم )از ابتدا ات انتهای غلظت مولی( 14/12/1400        شیمی 11



 

 17/02/1401            ات          21/12/1400       چهار تالش

 اهی یاخته گیاهی()وژیگی 1فصل پنجم  کامل، فصل ششم  گفتار -فصل چهارم از ابتدای گفتار دوم ات انتهای فصل  21/12/1400 زیست دهم         1

کالیف نوروزی 2  پیک نوروزی       16/01/1401       جمع بندی ت

گارش 3 گارش: ردس هفتم 20/01/1401       افرسی و ن  افرسی: ردس چهاردهم و شازندهم / ن

 فصل سوم )آب، آهنگ زندگی( از ابتدای غلظت مولی ات انتهای پیوند هیدروژنی 23/01/1401       شیمی 4

 ردس نهم )دوستی با خدا( و دهم )یاری از نماز و روزه( 27/01/1401      دین و زندگی 5

 فصل سوم از ابتدای ارنژی پتانسیل ات انتهای فصل، فصل چهارم از ابتدای فصل ات ابتدای انبساط حجمی مایعات 30/01/1401         فیزیک 6

 ردس ششم و هفتم )کامل( 03/02/1401عربی  7

 فصل ششم )شمارش بدون شمردن( کامل، فصل هفتم )آمار و احتمال( ات انتهای پیشامداه 06/02/1401     ریاضی 8

گارشافرسی و  9 گارش ردس هشتم 10/02/1401       ن  افرسی: ردوس هفدهم و هجدهم / ن

 فصل چهارم )از ابتدای انبساط حجمی مایعات ات انتهای فصل( 17/02/1401فیزیک  10


