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یزیکف  اذر 20 شنبه 

تکمیلی جزوه مطالعه 

 نوسان و تمرین

 یاضیاتر

  یزیک ف  تابع حسابانمطالعه 

 نوسانتست 

  ربیع

 نواسخمطالعه قواعد 

  یمیش

 مطالعه تکمیلی محلولها

  فیزیک

مطالعه مبحث موج کتاب 

  درسی و جزوه

 ریاضیات

 1مطالعه جبر فصل

جبران تست دروس 

 اختصاصی

یزیکف  آذر 21یکشنبه 

 نوسان تست سراسري 

  یاضیاتر

دوره اي حدو  مطالعه 

  پیوستگی

  ینی د

 پیش و تست 6مطالعه 

  یمیش

 محلولهامطالعه تکمیلی 

 بانز

تست تکمیلی درس 

 پیش4

  دبیاتا

 19تا17درس  مطالعه

  دوم

  شیمی

 مطالعه و تست تعادل

  دبیاتا

 زبان فارسی مطالعه 

  17و  16درس 

یزیکف  آذر 22دوشنبه 

اي ژگیهویمطالعه و مرور 

 ماده

 ریاضیات

تست  دیفرانسیل 

 پیوستگی

  ادبیات

 دوم 19تا  17تست 

  یاضیاتر

 تست حدو پیوستگی

 شیمی

 1تست پیش

  ریاضیات

ی تکمیل تحلیلی مطالعه 

  بیضی

  یمیش

 و مرو  محلولها تست 

بران تست دروس ج

 اختصاصی

یاضیاتر  آذر23سه شنبه 

مطالعه مباحث نظریه 

 اعداد آزمون

 فیزیک

 تست موج و نوسان

  دینی

 دوم 12و 11مطالعه 

 ریاضیات

تست استدالل  جبر

  یاضیاتر

مطالعه نکات و تست 

  بیضی

 یمیش

 حل مساله سوم

 ریاضیات

 تابع سومتست 

 شیمی

 1تست پیش

یاضیاتر  آذر24چهارشنبه 

مرور نکات و تست حدو 

 پیوستگی

 فیزیک

 تست نوسان و موج

  زبان

مطالعه گرامر و تست 

  4درس 

 ریاضیات

 تابع تست 

  دبیاتا

 زبان فارسی مطالعه 

  19و  18درس 

 یاضیاتر

 اعداد تست نظریه

 عربی

 تست نواسخ

  فیزیک

تست ویژگی هاي 35

  ماده

یاضیاتر  آذر25 پنج شنبه 

 العه سهمیمطتحلیلی 

  شیمی

 تست محلولها و تعادل

  ادبیات

 دوم 21و 20 مطالعه 

  یاضیاتر

نظریه  تست  گسسته 

  اعداد

  شیمی

مرور کتاب محلولها و 

  ترمودینامیک

  ادبیات

 پیش 13تا 10مطالعه 

  فیزیک

تست دوره اي حرکت و 

  دینامیک

  دینی

 پیش 6و5مرور و تست 

یاضیاتر  آذر 26جمعه 

 تابع تست 

  یمیش

 1تست دوره اي پیش

  عربی

 ترجمهو  نواسختست 

  یزیکف

 موج تست سراسري

  دبیاتا

 20تست دوم درس 

  21و

  ریاضیات

 جبر و نظریه اعداد تست 

  مومیع

 94دي  دوره تستهاي آزمون 
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اختصاصی پیش دانشگاهی اززمون تستی دروس آ  آذر27 شنبه 

 سرفصل هاي آزمون جمعه

مرور و تست مباحث 

و  18درس  زبان فارسی

19 

 فیزیک

 فشار تست دوره اي

  ریاضیات

مقاطع تحلیلی تست 

  مخروطی

  بانز

تست لغت و مطالعه 

 پیش4و3گرامر درس 

  یاضیاتر

 تست حدو پیوستگی

 شیمی

 حل مساله سوم

مباحث آزمون قلمچیزمون عمومی پیش و پایه از آ  آذر28یکشنبه 

 جمعه

 دینی

مطالعه و تست دوم 

 13تا11

  فیزیک

مرور و تست نوسان و 

  موج

  ریاضیات

 حدو پیوستگی تست 

  یمیش

 1دوره اي پیشتست 

 ینید

 پیش 6تا  4تست 

 یاضیاتر

 جبر تست استدالل

زمون تستی دروس اختصاصی  پایه از سرفصل هايآ  آذر29 دوشنبه 

 آزمون جمعه

و تست و آزمون مرور 

  زبان انگلیسی پیش

  4و3درس 

  دبیاتا

 زبان فارسی آزمونتست 

 ریاضیات

تابع و حد و تست 

پیوستگی 

  یاضیاتر

گسسته تست نظریه 

  اعداد

 یزیکف

 فشار و موجتست 

  ربیع

ترجمه و درك  تست 

  مطلب

یاضیاتر  آذر30سه شنبه 

تحلیلی و جبر تست دوره 

 اي

 ریاضیات

تست تابع و حدو 

 پیوستگی

 ادبیات

 زبان فارسی  تست 

 یزیکف

 تست فشار

  فیزیک

موج و تست دوره اي  30

  نوسان

  ینید

 دوم 13تا  11تست 

 یمیش

 تعادل تست 

 یاضیاتر

 داداعتست نظریه 

یاضیاتر  دي 1چهارشنبه 

تست پیوستگی و مرور 

 نکات

  ریاضیات

 تابع و مرور نکات تست 

  یزیکف

مرور و یادداشت نکات و 

  موج و نوسان تست

  بانز

و متن  4 تست درس 

  کتاب

 یاضیاتر

 استدالل جبر تست 

 ینید

دوم تست دوره اي 

 یمیش

 سوم3تست فصل 

  ربیع

 و نواسخ تست ترجمه

  ختصاصیا دي 2  پنج شنبه

 قلمچی 94حل و بررسی دقیق سواالت آزمون سال 

  ریاضیات

تست دوره اي 

 دیفرانسیل مباحث ازمون

 ادبیات

 مبحثی ادبیاتتست 

 پیش

  یاضیاتر

دوره اي مطالب  تست 

  آزمون

  مومیع

یش تست هاي دروس پ

 94دي  آزمون قبلی و دو 

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

  تکالیف
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