
  فارغ التحصیل  -گروه ریاضی   - ماه قلمچی ذرهاي آ آزمونمطالعاتی  ویژه برنامه 

  80212202054تلفن مرکز مشاوره:  مدیر کتابخانه تخصصی کنکور رتبه سازان)         (یم برنامه: مهندس جالل سلیمی تنظ

  

روز و تاریخ/ الویت 

  مطالعه
  مطالعه 8الویت   مطالعه 7الویت  مطالعه 6الویت   مطالعه 5الویت   مطالعه 4الویت   مطالعه 3الویت  مطالعه 2الویت   مطالعه 1الویت

دینامیک  فیزیک مطالعه  آبان 22شنبه 

  جزوه

  ریاضیات

مطالعه جزوه  1هندسه

  تشابه و حل مثال

  شیمی

جزوه تعادل و مطالعه 

  کتاب درسی

  فیزیک

  تست دوره اي نور

  ریاضیات

مطالعه جزوه  دیفرانسیل 

  حد

  فیزیک

و  دینامیک مطالعه جزوه 

  حل تستهاي جزوه

  یاضیاتر

  مطالعه مثلثات

  ادبیات 

زبان  مطالعه مبحث 

  فارسی 

  ادبیات  آبان 23یکشنبه 

مطالعه مباحث زبان 

  ونفارسی آزم

  

  

  شیمی

سینتیک تکمیل مطالعه 

  جزوه و تست سراسري

  زبان

دوره لغت و تست لغت 

  پیش 1درس 

  فیزیک

رفع اشکال تستهاي 

  حرکت

  ریاضیات

مطالعه گسسته نظریه 

  اعداد

  زبان

لغت و گرامر و تست 

  سوم 2گرامر درس

  ریاضیات

  مثلثات تست

  دینی

   6و5تست درس مرور و 

  دوم

  ریاضیات  ابان 24دوشنبه 

تحلیلی مطالعه جزوه 

و حل مثال و صفحه 

  تمرین کتاب درسی

  شیمی

 2مطالعه متن کتاب فصل

  سوم

  شیمی

مطالعه جزوه آموزشی 

  سوم 2فصل

  فیزیک

مطالعه جزوه و کتاب 

  دینامیکدرسی 

  ریاضیات

  حددیفرانسیل فصل 

مطالعه  جزوه و حل 

  مثالهاي دبیر

  ادبیات

العه و تست مباحث مط

  زبان فارسی آزمون

  ریاضیات

گسسته حل مثال و 

نظریه  تمرینهاي جزوه 

  اعداد

  ادبیات

 11و 10مطالعه درس 

  دوم

  ریاضیات  ابان 25سه شنبه 

هندسه تست و تمرین 

  تشابهبخش 

  فیزیک

مطالعه جزوه و کتاب 

  دینامیکدرسی 

  ریاضیات

تمرین و مطالعه  گسسته 

  نظریه اعداد

  شیمی

ترمو شیمی سوم تست 

  2فصل 

  ریاضیات

مطالعه نکات و تست 

  مثلثات

  شیمی

  تعادلتست 

  ادبیات 

 13و 12مطالعه درس 

  دوم

  عربی 

  دوم 6و 5مطالعه قواعد 

  ریاضیات  ابان 26چهارشنبه 

  تست تشابه هندسه 

  فیزیک

  تست نور

  عربی

مطالعه متن و قواعد و 

  دوم 7تست درس

  فیزیک

  تست دینامیک

  ادبیات

وس پیش مطالعه در

   6و5درس 

  ریاضیات

تحلیلی حل تست و مثال 

  جزوه صفحه

  عمومی

  94 ذردوره تستهاي آزمون آ

  ریاضیات  آبان 27پنج شنبه 

   تست حد

  شیمی

  تست تعادل

  فیزیک

  تست نور

  دینی

  پیش 3مطالعه درس 

  شیمی

تکمیل تستهاي 

  سوم 2و1 سراسري 

  ادبیات

  پیش و تست 7مطالعه 
  ادبیات

  تست آرایه ادبی

ان تستهاي دروس جبر

  اختصاصی

  ریاضیات  ابان 28 جمعه 

  تست نظریه اعداد

  شیمی

  تست تعادل

  عربی

تا 5مطالعه و تست درس 

  دوم 7

  فیزیک

  تست نور و حرکت

  ادبیات

  پیش 7تا 5تست 

  ریاضیات

  -----  تست مثلثات



  فارغ التحصیل  -گروه ریاضی   - ماه قلمچی ذرآزمون هاي آبرنامه مطالعاتی  ویژه 

  80212202054فن مرکز مشاوره:  تلمدیر کتابخانه تخصصی کنکور رتبه سازان)         (تنظیم برنامه: مهندس جالل سلیمی 

  

  

  

  

روز و تاریخ/ الویت 

  مطالعه
  مطالعه 8الویت   مطالعه 7الویت  مطالعه 6الویت   مطالعه 5الویت   مطالعه 4الویت   مطالعه 3الویت  مطالعه 2الویت   مطالعه 1الویت

  فیزیک  آبان 29شنبه 

  تست دینامیک

  ریاضیات

تست دوره اي استدالل 

  1هندسه

  زبان

تست لغت و مطالعه 

  پیش 3گرامر درس 

  ریاضیات

  دنباله ها تست 

  شیمی

  حل مساله سوم

یادداشت نکات فیزیک و 

  حرکت تست 

تست زبان فارسی 

  مبحث آزمون قلمچی

تست جبرانی براي 

  دروس اختصاصی

  فیزیک  آبان 30یکشنبه 

  ت حرکت و دینامیکتس

  ریاضیات

   تست نظریه اعداد

  شیمی

  سوم 2و1تست 

  

  دینی

مرور نکات و تست 

  دوم7تا4

  یاضیاتر

دور ه اي  گسسته تست 

  گراف

  زبان

  سوم 2و1تست 

  عربی

  تست ترجمه

تست جبرانی براي 

  دروس عمومی

  ادبیات  آذر 1 دوشنبه 

  پیش 7تا 1تست 

  

  ریاضیات

  تست تشابه و مساحت

  ریاضیات

  تست حد و دنباله

  فیزیک

  تست نور

  عربی

  تست جبرانی براي دروس اختصاصی  دوم 7تا 5مرور و تست 

  ریاضیات  اذر 2 سه شنبه 

  تست فصل صفر 35

  ریاضیات

تست صفحه در  30

  هندسه تحلیلی

  ادبیات

  تست آرایه و قرابت 40

  فیزیک

تست حرکت  و  40

  دینامیک

  فیزیک

  تست نور 30

  دینی

  پیش 4مطالعه 

  شیمی

  حل مساله سوم و پیش

  ریاضیات

  1تست هندسه 

  ریاضیات  آذر 3چهارشنبه 

  تست نظریه اعداد

  ریاضیات

  تست حد و دنباله

  فیزیک

  تست حرکت و دینامیک

  زبان

مطالعه وتست 

 2و1پیش و  3گرامردرس

  سوم

  یاضیاتر

  تست حد 30

  دینی

  تست دوم 50

  میشی

  تست تعادل 30

  عربی

تست ترجمه و قواعد 

  دوم 

  اختصاصی  آذر 4پنج شنبه 

  قلمچی 94حل و بررسی دقیق سواالت آزمون سال 

  ریاضیات

  تست مثلثات

  ادبیات

تست زبان فارسی و 

  آرایه ها

  ریاضیات

خط و  تست دوره اي 

  صفحه

  مومیع

یه تست هاي دروس پا

  94آذر آزمون قبلی و 

بررسی برخی سواالت آزمون صبح و انجام   استراحت  آزمون قلمچی   آذر 5 جمعه 

  تکالیف


