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 اذر20 شنبه 

 کالسهاي مدرسه

  ریاضی

مطالعه تکمیلی توابع و 

  معادالت

 زیست

 پیش 5تست 

 زیست

 سوم 3مطالعه  

  فیزیک

گرما از کتاب و  مطالعه 

  جزوه

  یمیش

 مطالعه تکمیلی محلولها

  فیزیک آذر 21یکشنبه 

مطالعه نوسان کتاب و 

  جزوه

 زیست

 سوم 3تست فصل 

  ادبیات

 21تا  نکات 17مطالعه 

  دوم

  شیمی

مظالعه محلولها و حل 

  مثال

  زبان

و متن کتاب  4مرور لغت 

  پیش

 یاضیاتر آذر 22دوشنبه 

 پیش 2فصل تست 

 زیست

 3سوم فصل تست

  یزیکف

 مرور نکات و تست گرما

  یمیش

مطالعه تکمیلی تعادل 

  جزوه  و کتاب

 شیمی

 تست محلولها

یستز  آذر 23سه شنبه 

 پیش 5تست فصل 

 فیزیک

 نوسان تست 

  ینید

 پیش 6مطالعه درس

  یستز

مطالعه متن کتاب درسی 

  4سوم فصل 

  یستز

مطالعه متن کتاب درسی 

  4سوم فصل 

  یمیش

 1تست دوره اي پیش

 زیست

 4و3مطالعه و تست 

 سوم

 شیمی

 حل مساله سوم

یستز  آذر24چهارشنبه 

 5مرور و تکمیل فصل 

 پیش

  یاضیاتر

 هندسه 1مطالعه فصل 

 زبان

پیش  و  4تا 1تست 

 4مرور گرامر درس 

  فیزیک

مطالعه جزوه  و کتاب 

  فصل موج

 ادبیات

مطالعه زبان فارسی 

 17و  16درس 

  یاضیاتر

تست  25رور نکات و م

  سراسري هندسه

  عربی

 مطالعه قواعد نواسخ

 فیزیک

 نوسان تست 

یستز  آذر 25 پنج شنبه 

دوم و  4مرور نکات 

 تست

 شیمی

مرور نکات و تست 

 محلولها

  ادبیات

زبان  19و  18مطالعه 

  فارسی کتاب و جزوه

 شیمی

 تست تعادل

 شیمی

مرور و تست استو 

 کیومتري

  ادبیات

پیش و  11و 10مطالعه 

  تست

  فیزیک

 تست سراسري موج

  دینی

 دوم 12و 11مطالعه 

یستز  آذر26جمعه 

 5مرور و مساله و تست 

 پیش

  شیمی

 حلولهامرور و تست م

  عربی

 نواسخ و ترجمهتست 

 یزیکف

 تست موج و نوسان

  ادبیات

تست زبان فارسی  40

  آزمون

  ریاضیات

 1تست هندسه فصل

  ریاضی

 مرور تکمیلی نکات توابع

  زمین شناسی

 مطالعه سرفصل پیش
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 آذر 27 شنبه 

کالسهاي مدرسه

 یزیکف

 تست گرما 40

  شیمی

مرور متن کتاب سوم  

  شیمی

 زیست

مطالعه دوره اي 

 پیش4و3

  زبان

 1تست گرامر پیش 60

  شیمی 

مساله ترکیبی از کل  45

  سوم

 فیزیک آذر 28یکشنبه 

 موجتست 

شیمی 

دوره نکات و تست 

 1پیش

شیمی 

سوم سواالت  دوره 

 قلمچی آزمونهاي

  ینید

درس مرور نکات و تست 

  دوم13

  یاضیاتر

 هندسه 2مطالعه فصل

  دبیاتا آذر29 دوشنبه 

 زبان فارسی آزمونتست 

  ادبیات 

 پیش 13تا  10تست 

  زیست

سوم تست و نکات فصل 

  6و5فصل

 یزیکف

 گرماتست 

  ربیع

 نواسخ و ترجمه تست 

یستز  آذر30سه شنبه 

 1جامع پیش تست 

  یستز

 سوم4تا1دوره اي تست 

  دبیاتا

 دوم 21تا  17تست 

  یزیکف

مرور نکات و فرمولهاي 

  موج و نوسان

  ریاضی

 2هندسه فصل تست

  ینید

 6و5مرور نکات و تست 

  پیش

 یمیش

 جامع سوم تست 

 یاضیاتر

سراسري  تست 

 معادالت

یستز  دي 1چهارشنبه 

و  پیش5مرور نکات 

 تست

  ریاضیات

 2و1هندسه فصل  تست 

  فیزیک

سراسري موج و تست 

  نوسان

 زبان

 پیش 4تست درس 

 یستز

 سوم 4و3تست 

 دینی

تست دوم درس 

 13تا11

  ادبیات

تست دوره اي دوم و 

  پیش

  عربی

 نواسختست ترجمه و 

ختصاصیا  دي 2  پنج شنبه

 قلمچی 94حل و بررسی دقیق سواالت آزمون سال 

  زمین شناسی

مطالعه سرفصل سال 

  سوم

  زیست

 سوم وپیش مرور نکات 

  یاضیاتر

 تست سراسري دوره اي

  1پیش

 ادبیات

زبان مبحثی تست 

 آزمون فارسی

  یزیک ف

 گرما و مرو نکاتتست 

  عمومی

یش تست هاي دروس پ

 94ديآزمون قبلی و دو 

برخی سواالت آزمون صبح و انجام بررسی  استراحتزمون قلمچی آ دي 3 جمعه 

  تکالیف
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