
 فارغ التحصیل-  گروه تجربی -  آزمون های آ بان ماه قلمچیبرنامه مطالعاتی  ویژه 

 (هذیر کتاتخاًِ تخصصی کٌکَر رتثِ سازاى)هٌْذس جالل سلیوی : تٌظین ترًاهِ

  مطالعه8الویت   مطالعه7الویت  مطالعه6الویت   مطالعه5الویت   مطالعه4الویت   مطالعه3الویت  مطالعه2الویت   مطالعه1الویت الویت مطالعه/ روز و تاریخ

 فیسیک  مهر24شنبه 

هطالعِ کتاب درسی دٍم 

ٍ پیش تخش حرکت ٍ 

حل هثال ٍ توریي کتاب 

 درسی

زیست 

هطالعِ هتي کتاب دٍم  

 4فصل

 

 فیسیک

هطالعِ جسٍُ حرکت ٍ 

 حل تستْای جسٍُ

 زیست

هطالعِ هتي کتاب دٍم  

 4فصل

 

زیست 

هطالعِ هتي کتاب دٍم 

 4فصل

شیوی 

هطالعِ هتي کتاب فصل 

 سیٌتیک

 شیوی

سیٌتیک هطالعِ هتي 

ٍ 19کتاب  تا صفحِ 

 جسٍُ دتیر

 جثراًی درٍس رٍز

 فیسیک  مهر25یکشنبه 

حل هثالْای حرکت یک 

تعذی در تستْای 

 سراسری

 زیست

هطالعِ هتي کتاب دٍم  

 4فصل

 

 زیست

هطالعِ هتي کتاب دٍم  

 4فصل

 

ریاضیات 

هطالعِ جسٍُ احتوال 

 هثاحث تکویلی

 زتاى

دٍرُ لغت ٍ تست لغت 

  پیش1درس 

 شیوی

سیٌتیک تکویل هطالعِ 

 جسٍُ ٍ تست سراسری

زیست 

 تست سال دٍم ترکیثی

ادتیات 

 هطالعِ آرایِ ّای ادتی

 فیسیک  مهر26دوشنبه 

هطالعِ جسٍُ ٍ کتاب 

 درسی ًَر 

زیست 

تررسی ًکات ٍ تست 

  دٍم4سراسری فصل 

 

ریاضیات 

احتوال هطالعِ هتي کتاب 

سَم ٍ پیش ٍ حل 

 هثالْای کتاب

 

فیسیک 

تست سراسری حرکت 

 ٍ رفع اشکال

 شیوی

هطالعِ جسٍُ آهَزشی 

  سَم1فصل

 شیوی

 1هطالعِ هتي کتاب فصل

 سَم

زیست 

  دٍم4تست فصل 

جثراًی درٍس رٍز 

 

 زیست  مهر27سه شنبه 

تست ٍ تررسی هتي 

  دٍم4کتاب فصل 

زیست 

هطالعِ هتي کتاب  

  دٍم5فصل 

 

 دیٌی

  دٍم3هطالعِ درس

 ادتیات

هطالعِ هثاحث زتاى 

 فارسی آزهَى

 

 فیسیک

هطالعِ جسٍُ ٍ کتاب 

 درسی ًَر 

 شیوی

تست ٍ حل هسالِ فصل 

  سَم1

ریاضیات 

احتوال هطالعِ جسٍُ ٍ 

 حل هثالْای دتیر

 شیوی

حل هسالِ شیوی پیش ٍ 

 پایِ

 زیست  مهر28چهارشنبه 

هطالعِ هتي کتاب  

  دٍم5فصل 

 

 فیسیک

حرکت یک تعذی حل ٍ 

 تست 30تررسی 

 سراسری

 زتاى

لغت ٍ گراهر ٍ تست 

  سَم1گراهر درس

 زیست

هطالعِ هتي کتاب  

  دٍم5فصل 

 

 ادتیات

هطالعِ درٍس پیش ترای 

آزهَى تا تاکیذ ترهفَْم ٍ 

 تَضیحات

ریاضیات 

 تست سراسری احتوال

 

 عرتی

هطالعِ هتي ٍ قَاعذ ٍ 

  سال دٍم1تست درس

 فیسیک

 تست 30حل ٍ تررسی 

 سراسری ًَر 

زیست   مهر29پنج شنبه 

 5تست سراسری فصل 

 دٍم ٍ تررسی ًکات

  

 شیوی

 حل هسالِ شیوی پایِ

 ادتیات

هطالعِ ٍ تست هثاحث 

 زتاى فارسی آزهَى

زیست 

  دٍم5ٍ 4تست  فصل 45

 

 شیوی

تکویل تستْای سراسری 

 1سال سَم فصل

 ادتیات

هطالعِ درٍس پایِ ترای 

آزهَى تا تاکیذ ترهفَْم ٍ 

 تَضیحات

 فیسیک

هطالعِ جسٍُ ٍ حل هثال ٍ 

توریي ٍ تست سقَط 

 آزاد

 دیٌی

  پیش2هطالعِ درس 

زیست   مهر30جمعه 

 تست ٍ تررسی ًکات 50

  دٍم4ٍ5فصل 

 

 شیوی

هرٍر ًکات ٍ تسلط تِ 

هتي کتاب پایِ ٍ پیش 

  ّر کتاب1فصل

 عرتی

هطالعِ هتي ٍ قَاعذ ٍ 

  دٍم2تست درس 

ریاضیات 

هطالعِ ًکات آهار فصل 

6ٍ7 

 ادتیات

هطالعِ درٍس پایِ ترای 

آزهَى تا تاکیذ ترهفَْم ٍ 

 تَضیحات

زیست 

  4ٍ5هرٍر ًکات ٍقیذّای 

 سال دٍم

زهیي شٌاسی 

 هطالعِ هثاحث سَم

ریاضیات 

 تست احتوال35
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   آبان1شنبه 
زیست  

  پیش1هطالعِ هتي فصل 

ادتیات 

 هطالعِ هفاّین ٍ قراتت

 فیسیک

 تست حرکت ٍ سقَط 30

 آزاد

زیست 

هطالعِ هتي کتاب پیش 

 1فصل 

 

 زتاى

تست لغت ٍ هطالعِ 

  پیش1گراهر درس 

ریاضیات 

  تست اهار40

 

 شیوی

 سیٌتیک تست تالیفی

ریاضیات   آبان2یکشنبه 

  تست آهار ٍ احتوال35

شیوی  

 تست سراسری پیش

عرتی 

  تست قَاعذ دٍم40

 فیسیک

  تست ًَر30

زیست 

هطالعِ هتي کتاب درسی 

 1پیش فصل

 

 شیوی

 1تست تکویلی فصل

 سَم

 دیٌی

 3تا1هرٍر ًکات ٍ تست 

 دٍم

زیست 

هطالعِ هتي کتاب پیش  

 1فصل

 

زیست   آبان3دوشنبه 

 تست دٍرُ ای دٍم65

زهیي شٌاسی 

  تست سال سَم30

 ادتیات

تست درس تِ درس 

 پیش 

زیست 

تررسی ًکات ٍ یادداشت 

  پیش1فصل 

 

ریاضیات 

  تست آهار30

 

 فیسیک

هرٍر ًکات ٍ حل تستْای 

 هْن حرکت

 عرتی

هطالعِ هتي ٍ قَاعذ ٍ 

  دٍم3تست درس 

زیست   آبان4سه شنبه 

تررسی تست ّای 

  پیش1سراسری فصل

 

زیست 

هرٍر ًکات کتاب درسی ٍ 

تررسی دقیق ًکات فصل 

  پیش1

 

 ادتیات

 تست درس تِ درس پایِ

 فیسیک

هرٍر ًکات ٍ حل تستْای 

 هْن ًَر 

 فیسیک

  تست سقَط آزاد35

 دیٌی

 1ٍ2هرٍر ًکات ٍ تست 

 پیش

 شیوی

سیٌتیک هرٍر ًکات ٍ 

تکویل تستْای تالیفی ٍ 

 سراسری

ریاضیات 

  تست احتوال35

 

زیست   آبان5چهارشنبه 

  پیش1تست فصل 40

 

زیست 

 5ٍ 4هرٍر ًکات فصل 

 دٍم

 

 فیسیک

تکرار تستْای هْن ٍ 

ًکات پیش ٍ پایِ ترای 

 سرفصل ّای آزهَى

 زتاى

هطالعِ ٍتست 

پیش ٍ دٍرُ 1گراهردرس

 ًکات ٍ لغت سَم ٍ پیش

ریاضیات 

  تست آهار35

 

 دیٌی

تست دٍرُ ای پایِ ٍ 

 پیش

 شیوی

دٍرُ ًکات ٍ تسلط تر 

 تستْای پایِ ٍ پیش

 عرتی

تست ترجوِ ٍ قَاعذ 

  دٍم3تا1سراسری 

زیست   آبان6پنج شنبه 

 1هرٍر هتي کتاب فصل 

 پیش

 

 اختصاصی

  قلوچی94حل ٍ تررسی دقیق سَاالت آزهَى سال 

زیست 

هرٍر ًکات کتاب درسی 

  دٍم4ٍ5فصل 

زهیي شٌاسی 

هطالعِ سرفصل ّای 

 پیش

 ادتیات

تست هثاحث زتاى 

 فارسی

ریاضیات 

  تست آهار ٍ احتوال35

 

 عوَهی

تست ّای درٍس پایِ 

 94آزهَى قثلی ٍ هْر

 تررسی ترخی سَاالت آزهَى صثح ٍ اًجام تکالیف استراحت  آبان7آزمون قلمچی   آبان7جمعه 
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  آبان8شنبه 
زیست 

  دٍم6هطالعِ هتي فصل 

 فیسیک

حل هثالْای کتاب درسی 

 حرکت پیش

 

 شیوی

سیٌتیک هطالعِ هتي 

ٍ 28کتاب  تا صفحِ 

 جسٍُ دتیر

ریاضی 

هرٍر جسٍُ هثلثات ٍ حل 

هثالْای جسٍُ ٍ کتاب 

 درسی

 زیست

هطالعِ هتي کتاب درسی 

 6دٍم فصل

زیست  

هطالعِ هتي کتاب درسی 

 6دٍم فصل

ادتیات 

 تست آرایِ ٍ قراتت

 جثراًی درٍس رٍز

زیست   آبان9یکشنبه 

  دٍم6هطالعِ هتي فصل 

 شیوی

سیٌتیک رفع اشکاالت 

 آزهَى قثلی

 زتاى

 1تست تکویلی درس 

 پیش

 فیسیک

تست سراسری سقَط 

 ازاد ٍ حرکت دٍ تعذی

 زیست

هطالعِ هتي کتاب درسی 

 6دٍم فصل

 ادتیات

 پیش ٍ 4هطالعِ درس 

 3تا1تست 

 

زهیي شٌاسی 

 هطالعِ سر فصل سَم

 جثراًی درٍس رٍز

زیست   آبان10دوشنبه 

 تست ترکیثی دٍم

 ریاضیات

 تست هثلثات

 شیوی

هطالعِ تکویلی هتي کتاب 

  سَم1فصل

 فیسیک

هطالعِ جسٍُ ٍ کتاب 

 درسی شکست  ًَر 

 زیست

هطالعِ هتي کتاب درسی 

 6دٍم فصل

دیٌی 

هرٍر آیات دیٌی دٍم ٍ 

 پیش

ریاضیات 

  تست احتوال30هرٍر ٍ 

 شیوی

سیٌتیک تست هثاحث 

 آخر فصل

ریاضیات   آبان11سه شنبه 

هطالعِ جسٍُ ٍ تست 

 تکویلی احتوال

 

 فیسیک

 تست حرکت دٍ تعذی

 دیٌی

  پیش3هطالعِ درس

 زیست

هطالعِ هتي کتاب درسی 

 6دٍم فصل

زیست 

 6تست سراسری فصل 

 دٍم

 شیوی

تست ٍ حل هسالِ فصل 

  سَم1

زیست 

  پیش1هرٍر ًکات فصل 

 شیوی

 سَم 2هطالعِ فصل 

 هثاحث آزهَى

زیست   آبان12چهارشنبه 

هطالعِ هتي کتاب پیش 

 2فصل 

 

 فیسیک

 تست شکست ًَر 

 زتاى

هرٍر لغت ٍ گراهر درس 

  پیش2

زیست 

  دٍم ٍ هرٍر 6تست فصل 

 

 ادتیات

 3هطالعِ  زتاى فارسی 

 درس هرتثط تِ آزهَى

 ریاضیات

 تست احتوال ٍ هثلثات35

 عرتی

تست دٍرُ ای درس 

  قَاعذ3تا1

 فیسیک

تست سقَط ازاد ٍ 

 حرکت دٍ تعذی

زیست   آبان13پنج شنبه 

  پیش2هرٍر هتي فصل 

  

 شیوی

 2هطالعِ جسٍُ فصل 

 سَم

 ادتیات

 درس دٍم 3هطالعِ 

 هرتثط تِ آزهَى

زیست 

  پیش1ٍ2تست فصل 

 

 شیوی

تکویل تستْای سراسری 

 سیٌتیک

 ادتیات

تست ٍ تکویل ادتیات 

 دٍم ترای آزهَى

 فیسیک

 تکویل جسٍُ شکست ًَر 

 دیٌی

 درس دٍم 2هطالعِ

 سرفصل آزهَى

 زیست  آبان14جمعه 

 تست ترکیثی سال دٍم

 شیوی

تست سال سَم فصل 40

1ٍ2 

 عرتی

هطالعِ هتي ٍ قَاعذ ٍ 

  دٍم4تست درس 

 فیسیک

تست سراسری شکست 

 ًَر 

 ادتیات

  پیش4تا1تست 

 ریاضیات

 تست احتوال ٍ هثلثات

ریاضی 

هطالعِ هعادلِ ًاهعادلِ ٍ 

 تست سراسری

زهیي شٌاسی 

 هطالعِ سرفصل پیش
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  آبان15شنبه 
زیست 

  پیش1 تست فصل 40

ریاضیات 

 هطالعِ جسٍُ قذر هطلق

 زتاى

تست لغت ٍ هطالعِ 

  پیش2گراهر درس 

 فیسیک

  تست هثاحث پای35ِ

زیست 

 6هرٍر هتي ٍ ًکات فصل 

 دٍم

 

زیست 

 6تست ٍ یادداشت فصل 

 دٍم

 شیوی

 سَم تست تکویلی

 جثراًی درٍس رٍز

زیست   آبان16یکشنبه 

  دٍم6 تست فصل 45 

 زیست

  پیش1هرٍر هتي فصل 

 شیوی

 حل هسالِ سَم

 فیسیک

 تست حرکت دٍ 35

 تعذی

 دیٌی

 2هرٍر ًکات ٍ تست 

 درس دٍم

ریاضیات 

 ریاضی 2هطالعِ فصل

 2پیش هعادلِ درجِ

 

زهیي شٌاسی 

هطالعِ ًکات ٍ تست 

سال سَم سرفصل 

 آزهَى

 جثراًی درٍس رٍز

زیست    آبان17دوشنبه 

  تست دٍم ٍپیش50

ریاضیات 

هطالعِ جسٍُ هعادلِ ٍ 

 ًاهعادلِ

 عرتی

  دٍم4تا1تست قَاعذ 

 ادتیات

 تست زتاى فارسی آزهَى

زیست 

 2هطالعِ هجذد فصل 

 پیش

زیست 

 2تست ٍ ًکات فصل 

 پیش

 فیسیک

  تست از کل حرکت30

 جثراًی درٍس رٍز

زیست    آبان18سه شنبه 

  دٍم6تست فصل 

زیست 

  پیش1ٍ2تست 

 ادتیات

 تست درٍس دٍم ٍپیش

 فیسیک

 تست پایِ هثحث 30

 آزهَى

ریاضی 

 تست احتوال ٍ 35

 هثلثات

 دیٌی

هرٍر ًکات ٍ تست 

 درس پیش3

 شیوی

 حل هسالِ پیش

 ریاضیات

 2تست هعادلِ درجِ

 زیست آبان19چهارشنبه 

 پیش 2هرٍر ًکات 

 

ریاضیات 

 ٍ هعادلِ 2تست درجِ

 ًاهعادلِ

 

 

 فیسیک

هرٍر ٍ یادداشت ًکات ٍ 

 تست حرکت

 زتاى

  پیش1ٍ2تست درس 

زیست 

  پیش1هرٍر ًکات 

 

 

 دیٌی

تست دٍرُ ای دٍم  ٍ 

 پیش

 شیوی

دٍرُ ًکات ٍ تسلط تر 

 تستْای پایِ ٍ پیش

 عرتی

تست ترجوِ ٍ درک 

 هطلة

 اختصاصی  آبان20پنج شنبه 

  قلوچی94حل ٍ تررسی دقیق سَاالت آزهَى سال 

زهیي شٌاسی 

هطالعِ ٍ تست سرفصل 

 سال سَم

زیست 

  دٍم6هرٍر ًکات 

ریاضیات 

 هطالعِ جسٍُ قذر هطلق

 

 

 ادتیات

تست هثحثی ادتیات ٍ 

 زتاى فارسی

ریاضیات 

 تست قذر هطلق ٍ احتوال

 

 

 عوَهی

تست ّای درٍس پیش 

 94دٍ آزهَى قثلی ٍ هْر

تررسی ترخی سَاالت آزهَى صثح ٍ اًجام  استراحت  آبان21آزمون قلمچی   آبان21جمعه 

 تکالیف


