پروژه جمع بندی دروس پایه -رشته تجربی
روز

تاریخ

مطالعه 1

مطالعه 2

مطالعه 3

مطالعه 4

مطالعه 5

مطالعه 6

مطالعه 7

مطالعه 8

7:30-9

9:30-11:15

11:30- 13:15

14- 15

15:15- 17

17:15- 19

19:15- 20:45

21:30- 22:45

همیشه به خاطر داشته باشید  ،که تصمیم خودتان برای موفق شدن از هر چیز دیگری مهمتر است

شنبه
مولکول های زیستی

94/12/22

دینی 2درس 1و2

عربی 2درس  1و 2

پیامبر اکرم (ص) فرمودند  :هر کس دخترم فاطمه (س) را دوست بدارد  ،در بهشت با من است و هر کس با او دشمنی ورزد  ،در آتش است

یكشنبه
94/12/23

مولکول زیستی

سفری به درون سلول

ساکن و خازن

دینی  2درس 3و4

معادله  ،نامعادله و تعیین عالمت

عربی  2درس 3و4

انسانهای ناموفق دائما به دنبال فردا و انسان های موفق به دنبال امروز هستند

دوشنبه
سفری به درون سلول

94/12/24

ساکن و خازن

عربی  2درس 5و6

موفقیت =  1 %نبوغ  99 % +تالش

سه شنبه
سازمان بندی سلول ها

94/12/25

معادله درجه 2

عربی  2درس 1-6

اگر فکر می کنید می توانید  ،حتما می توانید و اگر فکر می کنید نمی توانید حق با شماست

چهارشنبه
سازمان بندی سلول ها

94/12/26

معادله درجه 2

عربی  2درس 7و8

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید  ،تنها راه رسیدن به نتایج خوب  ،کار و تالش مستمر است

پنجشنبه
94/12/27

تغذیه و گوارش( تا سر
آدمی)

لوله گوارش تا ص 63

دینی  2درس 5و6

تغذیه و گوارش روده تا

ساختار اتم

پایان فصل

الکتریسیته جاری

عربی 2درس 9و10

کسانی که دنیا را تکان داده اند در استعداد های طبیعی نابغه نبوده اند  ،اما در یک صفت حتما ممتاز بوده اند  (( ،تالش و استقامت ))

جمعه
94/12/28

تغذیه و گوارش
(پوششی)

گردش مواد تا آدمی

دینی 2درس 1-6

گردش مواد قلب آدمی
تا سر خون

ساختار اتم

جدول تناوبی

الکتریسیته جاری

عربی  2درس 7-10

رمز موفقیت در همت بلند است نه در آرزوی دراز

شنبه
94/12/29

گردش مواد خون تا
لنف

گردش مواد گیاهی

دینی 2درس 7و8

گردش مواد(پوششی)

جدول تناوبی

الکتریسیته جاری

ادبیات  2درس 1-4

