
 

 باسمه تعالی 

  79بودجه بندی  دروس در امتحانات دی ماه 

 2دبیرستان فرزانگان 

 نهم هشتم هفتم عناوین درسی

 درس های یک تا شش + درس نهم 8تا پایان درس  8تا پایان درس  پیام های آسمانی

 3+فصل1فصل  شیمی

 + جزوات کالسی + آزمون ها

 فصل اول کتاب وزارتی و کتاب تکمیلی بدون

 تمرین های آخر فصل تکمیلی

جزوه کالسی و کاربرگ ها و مباحث و آزمایش 

 های انجام شده در آزمایشگاه

 فصل اول کتاب وزارتی

کتاب تکمیلی : صفحات مشخص شده در 

 کالس

 مباحث تابستان + جزوه دفتر

 (66تا صفحه ) 8+ فصل  2فصل  فیزیک

 برای هر دو فصل  کتاب وزارتی

 2برای فصل و کتاب تکمیلی : 

 کاربرگ ها + یادداشت های کالسی + تمارین 

 فصل الکتریسیته + مغناطیس کتاب  2

وز ارتی کاربرگ ها +یادداشت های کالسی 

 +تمارین حل شده + فعالیت های آزمایشگاهی 

 فصل حرکت به طور کامل

 فصل نیرو کاربرگ ها و متن وزارتی

 فصل فشار بحث فشار جامدات

 اول کتاب وزارتیدرس  4 درس اول کتاب وزارتی 4 درس اول کتاب وزارتی 5 زبان

 12تا آخر درس  12تا آخر درس  مباحث تعیین شده توسط دبیر مطالعات

 5تا آخر درس  6تا پایان درس  6تا آخر درس  قرآن

 5تا آخر درس  6تا پایان درس  4تا آخر درس  عربی

 : کتاب وزارتی + تکمیلی 6فصل  زیست

 : کتاب وزارتی + تکمیلی11فصل 

 : کتاب وزارتی + تکمیلی12فصل 

 :  فقط کتاب وزارتی13فصل 

 ) از ابتدای فصل تا سر مواد مغذی (

 فصل عصبی :کتاب وزارتی +تکمیلی+جزوه

 فصل حس و حرکت: کتاب وزارتی +تکمیلی+جزوه

تنظیم های شیمیایی )هورمون ها:کتاب وزارتی همه 

مباحث تدریس شده به جز غده فوق کلیه +تکمیلی 

 +جزوه(

زمین شناسی : کانیها و سنگ ها کتاب وزارتی همه 

 آنچه به طور کامل تدریس شده 

مباحث زمین شناسی از کتاب تکمیلی جزء امتحان ترم 

 یک نمی باشد.

 : کتاب وزارتی 6فصل 

 :کتاب وزارتی + تکمیلی + جزوه11فصل 

 : کتاب وزارتی + تکمیلی + جزوه13فصل 

 66تا آخر صفحه  .................. ................ دفاعی

 کتاب ضمیمه + 2فصل  تفکر

 ) درس بلوغ و حجاب (

 .................. + دو درس مصرف کننده + کنترل خشم2فصل 

 

 


