باسمه تعالی
برنامه اردو مطالعاتی مجازی اردیبهشت ماه
پایه دهم رشته انسانی

روز

تاریخ

شنبه

99/2/6

یکشنبه

99/2/7

دوشنبه

99/2/8

سه شنبه

99/2/9

چهارشنبه

99/2/10

پنج شنبه

99/2/11

جمعه

99/2/12

قسمت اول مطالعه

قسمت دوم مطالعه

قسمت سوم مطالعه

قسمت چهارم مطالعه

قسمت پنجم مطالعه

7:45-9:00

9:00-10:00

16:30-18:00

18:15-19:30

21:00-22:15

ریاضی

عربی

ریاضی

عربی

ریاضی

فصل 1درس1

درس1

فصل 1درس2

درس2

فصل1درس3

فارسی

تاریخ

فارسی

تاریخ

فارسی

درس 1و2

درس 1و2

درس 3و4و5

درس 3و4

درس 6و7

علوم و فنون ادبی

منطق

علوم و فنون ادبی

منطق

علوم و فنون ادبی

درس 1و2

بخش  1درس1

درس 3و4

بخش  2درس 2و3

درس 5و6

جامعه شناسی

اقتصاد

جامعه شناسی

اقتصاد

جامعه شناسی

درس 1و2

بخش 1

درس 3و4

بخش 1

درس 5و6

مطالعه مباحث جا مانده از برنامه

مطالعه مباحث جا مانده از برنامه

حل تمرین از

حل تمرین از

حل تمرین از

ریاضی

عربی

فارسی

حل تمرین از

حل تمرین از

مرحله اول آزمون هفتگی

حل تمرین از

تاریخ

منطق

مباحث مطالعه شده از دروس

اقتصاد

حل تمرین از

حل تمرین از

مرحله دوم آزمون هفتگی

علوم و فنون ادبی

جامعه شناسی

مباحث مطالعه شده از دروس

بررسی آزمون

(ریاضی  ،عربی  ،فارسی ،تاریخ)

(منطق  ،اقتصاد  ،علوم و فنون  ،جامعه شناسی)

بررسی آزمون

باسمه تعالی
برنامه اردو مطالعاتی مجازی اردیبهشت ماه
پایه دهم رشته انسانی

*با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت در ماه مبارک رمضان پیشنهاد می گردد هر روز صبح پس از نماز از حدود ساعت  5صبح لغایت  7:30صبح
ابتدا اقدام به مرور برگه های خالصه نویسی نمایید که در روز قبل مباحث آن را مطالعه و خالصه نویسی نموده اید سپس جهت آشنایی با تنوع
سواالت شروع به حل تمرینات کتاب درسی و جزوات دبیران محترم نمایید همچنین پس از پاسخ دادن به تمرینات به پاسخ سوال در جزو یا کتاب
مراجعه نموده و اگر ایرادی در سوالی داشتید دلیل آن را پیدا کرده و در برگه خالصه نویسی یادداشت نمایید در اردیبهشت ماه کلیه مباحث دوره ،
جمع بندی و رفع اشکال می گردد در یک کالم به گونه ای مباحث را در این یک ماه مطالعه نمایید که کلیه دروس به صورت کامل جمع بندی گردد و
در خرداد ماه یا به اصطالح شب امتحان فقط به مرور و حل تمرین با خاطر آسوده بپردازید.
*حتما حتما حتم ا طبق برنامه درس بخوانید و به صورت آنالین در ساعت های مشخص شده در برنامه از دبیران محترم سواالت خود را بپرسید.
*خواهشا با هیچ دبیری تماس تلفنی برقرار ننمایید مگر با صالحدید دبیر ضمنا فقط از مباحث داخل برنامه از دبیران سوال بپرسید  ،در این موضوع
هم با دبیرا ن عزیز توافق گردیده که به هیچ عنوان به مباحث جلوتر یا عقبتر از برنامه پاسخ ندهند تا همه دانش آموزان طبق یک برنامه واحد از نظر
مباحث درسی جلو روند.
*اگر دانش آموزی از اول سال کم کاری کره یا به هر دلیلی نتوانسته نتیجه مطلوب کسب نماید در  4هفته اردیبهشت با همت و پشتکار می تواند
گذشته را جبران نماید ولی حتی از دست رفتن یک روز از برنامه باعث از بین رفتن بخشی از مباحث درسی خواهد شد که دیگر امکان دوره و رفع
اشکال ندارند.
با آرزوی سالمتی و موفقیت برای همه دانش آموزان
دبیرستان هیأت امنایی امام علی (ع) بهار 1399

