
پنج شنبه 8 اسفندچهار شنبه 7 اسفندسه شنبه 6 اسفنددو شنبه 5 اسفند

◀ حسابان 120 دقيقه:◀ حسابان 120 دقيقه:◀ حسابان 120 دقيقه:◀ حسابان 120 دقيقه:

آزمون شماره 7 و شماره 8آزمون شماره 5 و شماره 6آزمون شماره 3 و شماره 4آزمون شماره 1 و شماره 2

◀ فيزيك 120 دقيقه:◀ فيزيك 120 دقيقه:◀ فيزيك 120 دقيقه:◀ فيزيك 60 دقيقه:

40 تست از فصل 4 پايه دوازدهم كتاب الگو40 تست از فصل 2 پايه يازدهم كتاب الگو40 تست از فصل 2 پايه يازدهم كتاب الگومطالعه و مرور جزوه 2 يازدهم

◀ شيمي 90 دقيقه:◀ شيمي 90 دقيقه:◀ شيمي 90 دقيقه:◀ شيمي 120 دقيقه:

مرور و مطالعه فصل 3 دوازدهم
تست هاي فصل 2 يازدهم از ابتدا تا سر 

آنتالپي كتاب الگو

تست هاي 3k فصل 2 يازدهم از ابتداي 

آنتالپي تا سر غذاي سالم كتاب الگو

مرور فصل 1 يازدهم از ابتداي نفت هديه اي 

شگفت انگيز

◀ هندسه 90 دقيقه:◀ هندسه 90 دقيقه:◀ هندسه 90 دقيقه:◀ گسسته 60 دقيقه:

مشاهده دو فايل ارسالي و حل مجدد مثال ها
حل دو آزمون باقي مانده صفحات 520 و 

521 كتاب مهر و ماه

مطالعه و تمرين صفحه 586  تا صفحه 596 

كتاب مهر و ماه (مبحث ضرب خارجي)

مطالعه و تمرين دقيق كل جزوه بردار و در 

صورت امكان حل آزمون هاي صفحات 609 

◀ معارف 60 دقيقه:◀ عربي 60 دقيقه:◀ معارف 60 دقيقه:◀ معارف 60 دقيقه:

مرور و مطالعه درس 4 و 5 پايه يازدهممرور و تست درس 4 پايه يازدهم عربي لندمطالعه و تست درس 7 پايه يازدهممطالعه و تست درس 6 پايه يازدهم

◀ فارسي 90 دقيقه:◀ فارسي 90 دقيقه:◀ فارسي 90 دقيقه:◀ فارسي 90 دقيقه:

مطالعه درس 16 دوازدهم
درس 10، 11 و 12 پايه دوازدهم + 7 تست 

قرابت

مطالعه و تست درس 6 و 7 پايه يازدهم + 7 

تست قرابت

مطالعه و تست درس  8 و 9 پايه يازدهم + 7 

تست قرابت

◀ زبان 60 دقيقه:◀ زبان 60 دقيقه:◀ عربي 60 دقيقه:◀ عربي 60 دقيقه:

كامل كردن تكاليف درس 3 دوازدهم عربي 

لند
مرور و تست درس 2 پايه يازدهممرور و تست درس 3 پايه دوازدهممرور و تست درس 3 پايه يازدهم عربي لند

◀ جبراني 60 دقيقه:◀ جبراني 60 دقيقه:◀ جبراني 60 دقيقه:

جبران عقب افتادگي هاجبران عقب افتادگي هاجبران عقب افتادگي ها

برنامه مطالعه رشته رياضي


