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روز و تاریخ/ الویت 

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

  آبان 22شنبه 

  کالس هاي مدرسه

  فیزیک

مطالعه کتاب درسی 

ینامیک و حل دمبحث 

  مثالهاي کتاب

  یستز

  پیش مطالعه متن کتاب 

  3فصل

  

ریاضی مرور مثلثات و 

+مرور درسهاي  تست

  روز

  زیست

  پیش مطالعه متن کتاب 

  4فصل

  

  شیمی

مطالعه کتاب و جزوه 

  تعادل

  فیزیک  آبان 23یکشنبه 

تست و تمرین حل 

  دینامیک

  یستز

 پیش مطالعه متن کتاب 

  4و3فصل 

  

  زیست

  پیش 4و3تست 

  

  شیمی

ادل تکمیل مطالعه تع

  سرفصل قلمچی

  زبان

دوره لغت و تست لغت 

  پیش 3درس 

  فیزیک  ابان 24دوشنبه 

کار و  مطالعه جزوه 

  انرژي

  یستز

بررسی نکات و تست 

 4و 3سراسري فصل 

  پیش

  

  ریاضیات

 2مطالعه تکمیلی فصل 

  پیش

  

  شیمی

تست سراسري 

+مرور درسهاي تعادل

  روز

  پایه شیمی

مطالعه جزوه آموزشی 

مبحث  سوم 2فصل

  جدید قلمچی

  زیست  ابان 25سه شنبه 

  دوم 7مطالعه فصل 

  زیست

  دوم 7فصل  مطالعه 

  

  دینی

  دوم 6مطالعه درس

  دبیاتا

مطالعه مباحث زبان 

  فارسی آزمون

  

  فیزیک

   تست دینامیک و حرکت

  شیمی

تست و حل مساله فصل 

  سوم 2

  یاضیاتر

مثال و تست مباحث 

  پیش 2فصل 

  شیمی

  ل مساله شیمی پیش ح

  2و1فصل 

  زیست  ابان 26چهارشنبه 

  مطالعه متن کتاب 

  دوم8فصل 

  

  فیزیک

ي و تست کارو انرژ

  دینامیک

  زبان

لغت و گرامر و تست 

  سوم 3گرامر درس

  یستز

  دوم 7تست 

  

  ادبیات

مطالعه دروس پیش 

  و تست 6و5درس 

  یاضیاتر

 و تست سراسري احتمال

  مثلثات

  

  عربی

مطالعه متن و قواعد و 

سال  6و5تست درس

  دوم

  یزیکف

تست  30حل و بررسی 

  و حرکت سراسري نور 

  زیست  آبان 27پنج شنبه 

 8تست سراسري فصل 

  دوم و بررسی نکات

   

  شیمی

  اله شیمی پایهحل مس

  2و1فصل 

  ادبیات

مطالعه و تست مباحث 

  زبان فارسی آزمون

  زیست

 6تا1تست دوره اي  50

  زیست دوم

  

  شیمی

تکمیل تستهاي 

سراسري سال سوم 

  2فصل

  دبیاتا

درس  مطالعه دروس پایه

  11تا  10

  یزیکف

  تست دینامیک و نور 

  دینی

  پیش 3مطالعه درس 

  زیست  ابان 28 جمعه 

تست و بررسی نکات  50

  پیش 4و3فصل 

  

  شیمی

مرور نکات و تسلط به 

متن کتاب پایه و پیش 

  هر کتاب 2فصل 

  ربیع

مطالعه متن و قواعد و 

  دوم 7تست درس 

  یاضیاتر

  معادالت آمار و  تتس

  ادبیات

 12مطالعه و تست درس 

  ومد

  زیست

  دوم 8و7تست 

  زمین شناسی

  مطالعه مباحث سوم

  ریاضیات

دوره اي پایه  تست 35

  قلمچی
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روز و تاریخ/ الویت 

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

  آبان 29شنبه 

  کالس هاي مدرسه

  فیزیک

تست دوره اي نور و  30

+ مرور درس کارو انرزي

  روز مدرسه

  زیست

دوم  مطالعه متن کتاب 

  2و1 فصل

  

  زبان

تست لغت و مطالعه 

  سوم 2گرامر درس 

  یاضیاتر

مثلثات و  تست  40

  احتمال و توابع 

  

  شیمی

  حل مساله سوم

  فیزیک  آبان 30یکشنبه 

تست دینامیک و  35

  حرکت

  زیست

متن کتاب درسی  رورم

  4دوم فصل 

  

  شیمی

 تست تکمیلی فصل

+ مرور درس سوم1و2

  روز مدرسه

  ینید

 7مرور نکات و تست 

  دوم

  یستز

 فصل مطالعه متن کتاب 

  دوم 3

  

  ادبیات  آذر 1 دوشنبه 

+ پیش 7تا5تست درس 

  مرور درس روز 

  یستز

  بررسی نکات و یادداشت

  پیش 4و3فصل 

  

  ریاضیات

  پیش 2تست فصل  30

  

  فیزیک

مرور نکات و حل 

دینامیک و  تستهاي مهم 

  کارو انرژي

  ربیع

مطالعه متن و قواعد و 

  دوم 7تا 5تست درس 

  زیست  اذر 2 سه شنبه 

بررسی تست هاي 

  دوم 5فصل  سراسري 

  

  زیست

مرور نکات کتاب درسی 

و بررسی دقیق نکات 

  دوم 6فصل 

  

  ادبیات

تست درس به درس 

  10تا 1از  پایه

  فیزیک

مرور نکات و حل 

پایه  تستهاي مهم 

  یقلمچ

  دینی پایه 

  دوم 5تا 1مرور نکات 

  دینی

 4و3 مرور نکات و تست

  پیش

  یمیش

  مرور و تست تعادل

  ریاضیات

تست احتمال و آمار و  30

  مثلثات

  

  زیست  آذر 3چهارشنبه 

  پیش 4و3تست 

  

  زیست

 8و7مرور نکات فصل 

  دوم

  

  فیزیک

تکرار تستهاي مهم و 

نکات پیش و پایه براي 

  سرفصل هاي آزمون

  زبان

سوم  2و1مطالعه وتست 

  پیش 3و تست 

  یاضیاتر

تکرار تستهاي دو آزمون 

  قبلی قلمچی

  

  دینی

تست دوره اي پایه و 

  پیش

  شیمی

دوره نکات و تسلط بر 

  ه و پیشتستهاي پای

  عربی

تست ترجمه و قواعد 

  دوم7تا5سراسري 

  زیست  آذر 4پنج شنبه 

فصل مرور متن کتاب 

  دوم 8و7

  

  اختصاصی

  قلمچی 94حل و بررسی دقیق سواالت آزمون سال 

  زیست

 8تا 1تست سراسري 

  دوم

  زمین شناسی

مطالعه سرفصل هاي 

  پیش

  ادبیات

تست مباحث زبان 

  فارسی

  ریاضیات

مرور نکات جزوه مباحث 

  پیش و پایه

  

  عمومی

تست هاي دروس پایه 

  94آزمون قبلی و آبان 

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


