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  شنبه
تست از كليه ي مطالب  30

ل از هر  خوانده شده تا به حا

تست ( به هيچ وجه 5تا 2مبحث

موضوع نباشد)  فقط از يك 

 ارائه  جديد درس ي مطالعه

ت بررسي دبيرو توسط شده  تس

س  جزوه در شده حل هاي و سپ

 تست جديد

دقيقه مطالعه  15

درس  ي لغات يك

 زبان

دقيقه مطالعه ي ادبيات  30

 30پيش دانشگاهي  و 

دقيقه مطالعه ي ادبيات 

دقيقه مطالعه ي  30و   پايه

زبان فارسي   

  جديد درس ي مطالعه

 دبيرو توسط شده ارائه

 حل هاي تست بررسي

و سپس  جزوه در شده

 تست جديد

    

رياضيتست   يكشنبه     فيزيك عربي زبان زيست شناسي 

 

 ي كليه از تست 30

ا شده خوانده مطالب  به ت

 تا2مبحث هر از حال

 وجه هيچ به(  تست5

نباشد موضوع يك از فقط  

 ارائه  جديد درس ي مطالعه

ت بررسي دبيرو توسط شده  تس

س  جزوه در شده حل هاي و سپ

 تست جديد

دقيقه رو خواني  15

 درسي كه لغات آن

را ديروز مطالعه 

 نموديد

مطالعه ي دقيقه  45 

 45 –موضوعي قواعد عربي 

دقيقه مطالعه ي قواعد 

 ترجمه 

  جديد درس ي مطالعه

 دبيرو توسط شده ارائه

 حل هاي تست بررسي

و سپس  جزوه در شده

 تست جديد

    

 دوشنبه     رياضي دين و زندگي زبان شيمي زمين شناسي

دقيقه مطالعه ي زمي  45

 شناسي پيش دانشگاهي 

دقيقه مطالعه ي زمين  45

 شناسي سال سوم

 ارائه  جديد درس ي مطالعه

ت بررسي دبيرو توسط شده  تس

س  جزوه در شده حل هاي و سپ

 تست جديد

 مطالعه دقيقه15

 درس يك لغات ي

 زبان

دقيقه مطالعه ي دين و  45

دانشگاهي و زندگي پيش 

دقيقه مطالعه ي دين و  45

 زندگي  پايه

  جديد درس ي مطالعه

 دبيرو توسط شده ارائه

 حل هاي تست بررسي

 سپس و جزوه در شده

جديد تست  

    

 سه شنبه     فيزيك ادبيات زبان زيست شناسي تست شيمي

 مطالب ي كليه از تست 30

ل به تا شده خوانده  هر از حا

 وجه هيچ به(  تست5 تا2مبحث

نباشد موضوع يك از فقط  

 ارائه  ديجد درس ي مطالعه

ت يبررس رويدب توسط شده  تس

س و جزوه در شده حل يها  سپ

ديجد تست  

 خواني رو دقيقه15

 آن لغات كه درسي

 مطالعه ديروز را

 نموديد

ادبيات پايه تستدقيقه  30  

ن فارسيتست دقيقه 30  زبا  

دقيقه تست ادبيات  30

 پيش

  جديد درس ي مطالعه

 دبيرو توسط شده ارائه

 حل هاي تست بررسي

 سپس و جزوه در شده

جديد تست  

    

زيست تست   چهارشنبه     رياضي دين و زندگي  زبان شيمي 

 مطالب ي كليه از تست 30

ل به تا شده خوانده  هر از حا

 وجه هيچ به(  تست5 تا2مبحث

نباشد موضوع يك از فقط  

ت از تست 30 بررسي  هاي تس

 از كه طوري به  قبلي ي شده حل

  تست 2 حداقل مبحث هر

د بررسي شو  

 مطالعه دقيقه15

 درس يك لغات ي

 زبان

دقيقه بررسي كتاب  30

 آيات و روايات

دقيقه تست  از كل دين  30

 و زندگي

ت از  30بررسي  تس

تست هاي حل شده ي 

طوري كه از هر  قبلي  به 

تست   2مبحث حداقل 

د  بررسي شو

    

 پنجشنبه     فيزيك عربي زبان زيست شناسي 

 
ت از تست 30 بررسي  هاي تس

 از كه طوري به  قبلي ي شده حل

  تست 2 حداقل مبحث هر

د بررسي شو  

 خواني رو دقيقه15

 آن لغات كه درسي

 مطالعه ديروز را

 نموديد

ت عربي 30 بررسي تس ت 30 بررسي   از تس

 ي شده حل هاي تست

 هر از كه طوري به  قبلي

  تست 2 حداقل مبحث

د بررسي شو  

    

      
 

   

 

 جمعه

دسته بندي مطالب -انجام تكاليف دبيران -انجام كار هاي عقب مانده از برنامه

 خوانده شده در طول هفته

لشركت در آزمون ويا بررسي آزمون ها ي هفته ي قب  

  


