
چهار شنبه 14 اسفندسه شنبه 13 اسفنددوشنبه 12 اسفنديك شنبه 11 اسفندشنبه 10 اسفند
◀ آزمون آنالين100 دقيقه:◀ زيست شناسي 120 دقيقه:◀ زيست شناسي 120 دقيقه:◀ زيست 90 دقيقه:◀ زيست 90 دقيقه:

مرور و رفع اشكال مباحث آزمون شماره 7 
گزينه دو

مشاهده فايل آموزشي فصل 7 گفتار 3 پايه 
دوازدهم

مطالعه و مشاهده مجدد فايل آموزشي فصل 
شروع در بازه زماني 8:30 تا 9مطالعه و تست فصل 7 پايه دوازدهم7 گفتار 3 پايه دوازدهم

◀ تحليل آزمون 90 دقيقه:◀ فيزيك 90 دقيقه:◀ فيزيك 90 دقيقه:◀ فيزيك 90 دقيقه:
30 تست از فصل فيزيك اتمي كتاب الگو30 تست از فصل فيزيك اتمي كتاب الگو30 تست از فصل فيزيك اتمي كتاب الگو

◀ شيمي 120 دقيقه:◀ شيمي 90 دقيقه:◀ شيمي 90 دقيقه:◀ شيمي 90 دقيقه:◀ شيمي 90 دقيقه:
سؤاالت زوج از شماره سؤال 456 تا آخر 

فصل 2 پايه يازدهم كتاب الگو
سؤاالت فرد از شماره سؤال 456 تا آخر 

فصل 2 پايه يازدهم كتاب الگو
مشاهده فيلم 1 فصل 4 پايه دوازدهم - 
ادامه مبدل هاي كاتاليستي + مطالعه جزوه

تست هاي نشانه دار فصل 4 پايه دوازدهم تا 
شماره 156 از كتاب الگو

مشاهده فيلم 2 و 3 فصل 4 پايه دوازدهم 
اصل لوشاتوليه (اثر غلظت) + مطالعه جزوه

◀ رياضي 90 دقيقه:◀ رياضي 120 دقيقه:◀ رياضي 60 دقيقه:◀ رياضي 90 دقيقه:◀ رياضي 90 دقيقه:
حل سؤاالت عالمت گذاري شده در مبحث 

مشتق از كتاب سنا
حل سواالت عالمت گذاري شده مبحث 

SANA مقاطع مخروطي از كتاب
آزمون شماره 72 كتاب موج آزمون (مقاطع 

مخروطي)
آزمون شماره 74 و 75 كتاب موج آزمون 

(مقاطع مخروطي)
مشاهده قسمت 1 و 2 فيلم آمار و مدلسازي 

و حل مجدد مثال ها و بررسي جزوه
◀ فارسي 60 دقيقه:◀ فارسي 60 دقيقه:◀ فارسي 60 دقيقه:◀ آرايه 60 دقيقه:◀ آرايه 60 دقيقه:

15 تست درس 13 و 15 تست درس 14 
كتاب جامع پايه دوازدهم

15 تست درس 16 و 15 تست درس 
ستايش كتاب جامع پايه دوازدهم

مشاهده فيلم آموزشي درس 17 پايه 
مشاهده فيلم آموزشي درس 18 پايه تست هاي درس 17 كتاب جامع پايه دوازدهمدوازدهم و مطالعه درس

دوازدهم و مطالعه درس
◀ قرابت 15 دقيقه:◀ قرابت 15 دقيقه:◀ قرابت 15 دقيقه:◀ قرابت 15 دقيقه:◀ قرابت 15 دقيقه:

صفحه 21 كتاب هفت خوان پايه دهمصفحه 20 كتاب هفت خوان پايه دهمصفحه 19 كتاب هفت خوان پايه دهمصفحه 18 كتاب هفت خوان پايه دهمصفحه 17 كتاب هفت خان پايه دهم

◀ زبان 90 دقيقه:◀ معارف 90 دقيقه:◀ معارف 90 دقيقه:◀ زبان 90 دقيقه:◀ زبان 90 دقيقه:
مشاهده فايل آموزش درس 9 پايه دوازدهم مطالعه گرامر درس 3 و 4 پايه دهممطالعه گرامر درس 1 و 2 پايه دهم

مطالعه گرامر درس 1 و 2 پايه يازدهممطالعه و تست درس 8 پايه يازدهم+ مطالعه درس+ تست

◀ عربي 45 دقيقه:◀ عربي 45 دقيقه:◀ عربي 45 دقيقه:◀ عربي 45 دقيقه:◀ عربي 45 دقيقه:
مشاهده فيلم درس چهارم پايه دوازدهم كامل كردن عقب افتادگي ها

(قسمت اول)
مشاهده فيلم درس چهارم پايه دوازدهم 

(قسمت دوم)
45 تست درس چهارم پايه دوازدهم از كتاب 

عربي لند
45 تست درس چهارم پايه دوازدهم از كتاب 

عربي لند
◀ جبراني 60 دقيقه:◀ جبراني 60 دقيقه:◀ جبراني 60 دقيقه:◀ جبراني 60 دقيقه:◀ جبراني 60 دقيقه:

جبران عقب افتادگي هاجبران عقب افتادگي هاجبران عقب افتادگي هاجبران عقب افتادگي هاجبران عقب افتادگي ها

برنامه مطالعه رشته تجربي


