
ریاضی



ساعت تعلیمتدریسساعتشماره اسالیدموضوعجلسه

1140230-49اسالید (αروابط) مثلثات 1
50133220-111اسالید(α2روابط        و )مثلثات2
11293160-160اسالید(معادالت مثلثاتی)مثلثات 3
184150-35اسالیدترکیب توابع4
1138230-37اسالید تبدیل توابع5
1133220-36اسالید (  قانون جاذبه و دافعه)2درجه6
3783160-68اسالید ( دلتا و ریشه)2درجه7
6992160-99اسالید ( سیبا ، اس پی دی)2درجه8
174140-21اسالید حل نا معادالت به روش هندسی9
190160-35اسالید قدرمطلق10



یزیست شناس



زیست مولکولیمبانی –(نبض زیست)زیست سال دهم

جمع کل

مطالعه دقیق 
+کتاب درسی 
تک رقمی  

بخوان

کتاب
هتا رتبالگو

زمان پیشنهادی
+   DVDمشاهده

ارتکمیل کتاب ک

مدت زمان  
DVD

جلسه عنوان
شماره
DVD

جلسه

دقیقه  135 دقیقه  10 دقیقه  40 دقیقه  85 دقیقه 60 مقدمه تا ابتدای کربوهیدرات ها  1 1

دقیقه  135 دقیقه  10 دقیقه 60 دقیقه 65 دقیقه45 کربوهیدرات ها  1 2

دقیقه  140 دقیقه  10 دقیقه 60 دقیقه  70 دقیقه50 لیپیدها و نوکلئیک اسیدها   1 3

دقیقه  210 دقیقه  10 دقیقه  90 دقیقه  110 دقیقه95 ATPپروتئین ها و  1 4



شیمی



مساعت تعلیتدریسساعتیتست تمرینتعدادموضوعشاخهجلسه

144470مولمسایل1

82660غلظتمسایل2

4457100تثبیت و تسلطمسایل3

2771100پیدایش اتمها ذرات زیراتمی اول بررسی هستهمفاهیم4

3996120آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی مفاهیم5

4839120تمرین آرایش الکترونی و اعداد کوانتومیمفاهیم6

615590مییونهای تک اتمی آرایش الکترونی و اعداد کوانتومفاهیم7

456780نامگذاری ترکیبات معدنیمفاهیم8

7081120ترکیبات یونی و واکنش پذیریمفاهیم9

102134240واکنش نویسی و موازنهمفاهیم10

40مسایل3جلسه دوره11



ادبیات فارسی



معناییقرابت 

جمع کل
زمان دوره و 

عالمت گذاری و 
،یادسپاریتکرار

زمان پیشنهادی
+   DVDمشاهده

ارتکمیل کتاب ک

مدت زمان 
DVD

جلسه عنوان
شماره
DVD

جلسه

دقیقه60 دقیقه10 دقیقه50 دقیقه 33 جلسه صفر 1 1

دقیقه130 دقیقه10 دقیقه  120 دقیقه 100 (1جلسه)خداوند  1 2

دقیقه140 دقیقه10 دقیقه  130 دقیقه 110 (2جلسه )خداوند  1 3

دقیقه165 دقیقه15 دقیقه  150 دقیقه 130 (1جلسه)عشق 2 4

دقیقه135 دقیقه10 دقیقه  125 دقیقه 105 (2جلسه)عشق 2 5

دقیقه165 دقیقه15 دقیقه  150 دقیقه 135 (3جلسه)عشق 2 6



دین و زندگی



سال دهمدین و زندگی

جمع کل
مطالعه دقیق 
کتاب درسی

زمان پیشنهادی
+   DVDمشاهده

ستت+تکمیل کتاب کار

مدت زمان 
DVD

جلسه عنوان جلسه

دقیقه3:40 دقیقه30 دقیقه3:10 دقیقه2:43 و انسانهدف 1

دقیقه2:80 دقیقه30 دقیقه2:50 دقیقه2:20 معاد شناسی 2

دقیقه3:70 دقیقه30 دقیقه3:40 دقیقه3:05 معادشناسی  3

دقیقه3:95 دقیقه45 دقیقه3:50 دقیقه3:25 سفر، عشق ، تقوا 4

دقیقه1:70 دقیقه50 دقیقه1:20 دقیقه1:08 پوششآراستگی و 5



سیزبان انگلی



مساعت تعلیتدریسساعتیتست تمرینتعدادموضوعسالجلسه

1357390گرامر درس دهم1
1706090دی وی دی لغت درسدهم2
1383030لغت درس تستدهم3
2304760گرامر درس دهم4
466090قسمت اول2دی وی دی لغت درس دهم5
476090قسمت دوم2دی وی دی لغت درس دهم6
2403030لغت درس تستدهم7
3303060گرامر درس دهم8
303090قسمت اول3دی وی دی لغت درس دهم9
353590قسمت دوم3دی وی دی لغت درس دهم10
3343430لغت درس  تستدهم11



قطاریبرنامه










