
  

  

  دانش آموز  -تجربیگروه   - ماه قلمچی آزمون هاي آذربرنامه مطالعاتی  ویژه 

  02122020548:  تلفن مرکز مشاوره    مدیر 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

  اذر 6 شنبه 

  کالس هاي مدرسه

  زیست

  پیش 5مطالعه  

  زیست

  پیش 4تا1تست 

  زیست 

مطالعه متن کتاب درسی 

  1سوم فصل 

  یزیکف

  مطالعه دینامیک و تست

  شیمی

  تعادلتکمیل فصل 

  فیزیک  آذر 7یکشنبه 

 تست سراسري 

  دینامیک

  یستز

مطالعه متن کتاب درسی 

  1سوم فصل 

  دبیاتا

  پیش 9و 8درس  مطالعه

  

  شیمی

  تست ترمودینامیک سوم

  زیست 

  پیش 5مطالعه 

  ریاضیات  آذر 8دوشنبه 

تکمیل مطالعه جزوه و 

  کتاب

    توابع و معادالت

  زیست

  1فصل سوم تست

  یزیکف

مطالعه جزوه و کتاب 

  ویژگی  هاي ماده درسی

  یمیش

  عادلتست ت

  یمیش

  تست ترمودینامیک

  ریاضیات  آذر 9سه شنبه 

تست تکمیلی  مرور و 

  احتمال

  

  فیزیک

  دینامیک تست 

  ینید

  پیش 5مطالعه درس

  یستز

مطالعه متن کتاب درسی 

  2سوم فصل 

  یستز

مطالعه متن کتاب درسی 

  2سوم فصل 

  شیمی

  تست تعادل

  زیست

 پیش5مرور نکات فصل 

  و تست

  یمیش

تست استوکیومتري دوره 

  اي

  زیست  آذر 10چهارشنبه 

  پیش 5تست 

  

  فیزیک

   ویژگی هاي ماده تست 

  بانز

  پیش3تا 1تست 

  زیست

  سوم 2و1تست 

  

  ادبیات

و  13دوم درس  مطالعه 

  و تست 14

  یاضیاتر

  تست مثلثات 30

  عربی

دوم   7تا 5مرور قواعد 

  وتست

  فیزیک

  نامیکدی تست 

  زیست  آذر 11 پنج شنبه 

 4و3مرور متن فصل 

  پیش

   

  شیمی

  تست تعادل 

  ادبیات

و تست  15درس مطالعه 

  دوم

  ریاضیات

تکمیل مطالعه جزوه و 

  کتاب

  توابع و معادالت

  شیمی

  تست سینتیک و تعادل

  تادبیا

پیش و  9تا 1دوره نکات 

  تست

  فیزیک

مطالعه جزوه و کتاب 

   بخش نوسان

  دینی

  دوم 9و  8مطالعه 

  زیست  آذر  12جمعه 

  پیش 5تا1تست ترکیبی 

  شیمی

  1تست پیش  45

  عربی

  دوم 8تست و مطالعه 

  فیزیک

   مطالعه و تست نوسان

  ادبیات

مطالعه زبان فارسی 

  آزمون قلمچی

  ریاضیات

  تست توابع و معادالت

  ریاضی

  تست مثلثات

  زمین شناسی

  مطالعه سرفصل پیش
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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

  آذر 13 شنبه 

  کالس هاي مدرسه

  فیزیک

  تست مباحث پایه 35
  ست زی

  دوره سال دوم

  شیمی

  کیومتريتست استو 

  زبان

تست لغت و مطالعه 

  پیش 2گرامر درس 

  شیمی 

مطالعه محلولها سرفصل 

  آزمون

  شیمی   آذر 14یکشنبه 

مطالعه محلولها سرفصل 

  آزمون

  زیست  

  پیش و تست 5مرور 

  شیمی 

مطالعه محلولها سرفصل 

  آزمون

  دینی

درس مرور نکات و تست 

  دوم10

  یاضیاتر

  1تست پیش 

  

  ادبیات  آذر 15 دوشنبه 

  ان فارسی آزمونزبتست 

  زیست

  پیش 5و1تست 

  زیست

سوم تست و نکات فصل 

  2و1فصل

  یزیکف

  تست ویژگی هاي ماده

  عربی

  دوم 8تا 5تست قواعد 

  زیست  آذر 16سه شنبه 

  پیش5و3و2تست 

  یستز

  سوم 2و1تست 

  دبیاتا

  پیش دروستست 

  یزیکف

تست پایه مبحث  30

  نوسان

  یاضیر

  تست پیش و پایه

  دینی

 5تا1مرور نکات و تست 

  پیش

  شیمی

  تست سینتیک و تعادل

  یاضیاتر

  سراسري مثلثات تست 

  فیزیک  آذر 17چهارشنبه 

  تست نوسان

  ریاضیات

  پایه و پیش آزمون تست 

  

  

  فیزیک

مرور و یادداشت نکات و 

  نوسان و دینامیک تست 

  بانز

  پیش 3تا1تست درس 

  یستز

  سوم 2و1مرور نکات 

  

  

  دینی

 5تا1تست دوره اي 

  پیش

  مییش

  تست محلولها

  عربی

درك تست ترجمه و 

  مطلب

  اختصاصی  آذر 18  پنج شنبه

  قلمچی 94حل و بررسی دقیق سواالت آزمون سال 

  زمین شناسی

مطالعه سرفصل سال 

  سوم

  زیست

  پیش 5و4 مرور نکات 

  یاضیاتر

  تست سراسري دوره اي

  

  

  ادبیات

مبحثی ادبیات و تست 

  زبان فارسی

  فیزیک 

تست نوسان و ویژگی 

  هاي ماده

  

  

  عمومی

یش تست هاي دروس پ

  94آذر آزمون قبلی و دو 

بررسی برخی سواالت آزمون صبح و انجام   استراحت  آزمون قلمچی   آذر  19جمعه 

  تکالیف


