
يازدهم  تجربیيازدهم  رياضیدهم تجربیدهم رياضیتاريخايام هفته

 ادبیات و عربی ادبیات و عربی ادبیات و عربی ادبیات و عربی1400/05/20 چهارشنبه

زيست_رياضی هندسه_حسابانزيست_رياضی هندسه_رياضی1400/05/23 شنبه

مثلثات دهم:ریاضیمثلثات دهم:حسابان1 فصل 2 و 1درس :ریاضی1 فصل 2 و 1درس :ریاضی

 دهم2 و 1فصل :زیست1درس اول فصل :هندسه1فصل :زیست1درس اول فصل :هندسه

 فیزيک_شیمی فیزيک_شیمی فیزيک_شیمی فیزيک_شیمی1400/05/25 دوشنبه

زيست _رياضیهندسه_حسابانزيست _رياضی هندسه_رياضی1400/05/31 يکشنبه

1 فصل 2 و 1درس :ریاضی1 فصل 2 و 1درس :ریاضی

معادله درجه _مثلثات:حسابان

تعیین عالمت مباحث _سهمی ها_2

تدریس شده

سهمی _2معادله درجه _مثلثات: ریاضی

تعیین عالمت_ها

1درس اول فصل :هندسه1فصل :زیست1درس اول فصل :هندسه
 فصل 2 و 1 دهم و گفتار 2 و 1فصل :زیست

 یازدهم1

فیزيک_شیمیفیزيک_شیمیشیمیشیمی1400/06/01دوشنبه 

1400/06/03 چهارشنبه

 دهم1درس :عربی

 یازدهم1درس :ادبیات

انواع کلمه،جنسیت و تعداد اسم ها،اسم های اشاره و ضمیرها،افعال :عربی

ماضی،مضارع،امر و نهی،انواع فاعل و قوانین آن

:سرفصل ها

قبل از جرم اتمی،طبقه بندی 13تبدیل واحدها،شیمی دهم از ابتدا تا صفحه :شیمی

جدول دوره)عنصرها

تا قسمت تدریس شده1فصل :فیزیک

آرایش الکترونی،ساختار لوییس،موازنه،مول و :مرور دهم شامل:شیمی

(موالر_ppm_درصدجرمی)استوکیومتری،غلظت ها

 دهم4،گروه تجربی فصل  5گروه ریاضی فصل :فیزیک

:سرفصل ها

:سرفصل ها

 دهم 1درس :ادبیات

موارد مرور شده و تدریس شده:2فیزیک

جرم اتمی ) قبل از نور کلید شناخت جهان شامل19 شیمی دهم تا صفحه 13از صفحه 

شمارش ذره ها از روی _فراوانی ایزوتوپ ها_محاسبه جرم اتمی میانگین_عنصرها

(مول و عدد آووگادرو_جنس آن

 قبل از دنیای واقعی واکنش ها 22 تا صفحه 2از ابتدای شیمی :شیمی

رفتار _الگوها و روند ها در رفتار مواد و عنصرها_چرخه مواد در طبیعت)شامل

عنصرها به چه شکلی _ Dدنیای رنگی با عنصرهای دسته _عنصرها و شعاع اتم

(.در طبیعت یافت می شوند

 تا انتهای قانون کولنی1فصل : فیزیک

:سرفصل ها

 آزمون جامع صفر تابستان

سرفصل جامع دهم

2 و 1درس :1ادبیات 

2 و 1درس :1عربی

1 فصل 1،2،3درس :1ریاضی

( برگزار شده2 و 1سرفصل آزمون ) قبل از توزیع الکترون هادر الیه و زیر الیه ها شامل 27 تا صفحه 1از ابتدای شیمی :1شیمی 

گنج های _درصد خلوص و بازده درصدی_دنیای واقعی واکنش_ قبل از نفت هدیه ای شگفت انگیز شامل سرفصل آزمون دوم28  تا صفحه 2از ابتدای شیمی : شیمی 

جریان فلز بین محیط زیست و جامعه_اعماق دریا

:سرفصل ها

1درس اول فصل :هندسه

 یازدهم1 دهم و فصل 2 و 1فصل :زیست

                   با آرزوی موفقیت برای همه عزیزانمان

الهی به امید تو

برنامه آزمونک های مبحثی دوره دوم تا آزمون جامع صفر دوره تابستان

.آينده از آن کسانی است که امروز رويايی در سر داشته باشند

1فصل  :1فیزیک 

 1درس اول فصل :هندسه

2 و 1فصل :زیست 

سرفصل جامع یازدهم

2 و 1درس :ادبیات

افعال و انواع فاعل_کلمات پرسشی_اسم اشاره_جنسیت و تعداد اسم_انواع کلمه_نهم و یک یازدهم_هشتم_ترجمه درس هفتم: عربی

تعیین عالمت_سهمی ها_2معادله درجه _مثلثات: ریاضی


