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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

 ریاضیاتکالسهاي مدرسه دي27دوشنبه 

 مرور نکات تابع

فیزیک 

 مرور آینه ها

 ریاضیات

 مرور نکات مثلثات

 عربی

 مرور قواعد دوم

دینی 

 دوم 2و1درس 

ریاضیات  دي28سه شنبه 

 تست تابع و مثلثات

 فیزیک

 آینه هاتست 

  ینید

 دوم 12و 11مطالعه 

 ریاضیات

 مرور استدالل جبر

 ریاضیات

 مرور مجموعه ها

 شیمی

 مرور محلولها

  ریاضیات

 و استدالل تست تابع 

 یزیکف

 گرمامطالعه و مرور

ریاضیات  دي29چهارشنبه 

 تست مجموعه ها

 فیزیک

 گرما تست 

  بانز

مطالعه گرامر و تست 

  سال سوم 2تا1

 دبیاتا

 دوم آرایه تست 

  دبیاتا

 زبان فارسی مطالعه 

  19و  18درس 

 ریاضیات

 مرور نکات آمار

  عربی

ترجمه و قواعد  تست 

  دوم

  یاضیاتر

تکمیل مطالعه و تست 

  امار

ریاضیات  دي30 پنج شنبه 

  تست امار و تابع

 شیمی

تست محلولها 

  دبیاتا

 دوم 21و 20 مطالعه 

 ریاضیات

 مرور نمایی و لگاریتم

 شیمی

 مرور ترمودینامیک

 ادبیات

 تست قرابت دوم

 فیزیک

 نورو گرما تست 

 ینید

 دوم 4و3درس 

ریاضیات  بهمن 1جمعه 

 مرور نکات الگو و دنباله

 فیزیک

 مرور مباحث فشار

 عربی

 جامع دوم تست 

یمی ش

تست مرور و 

 استوکیومتري

  دبیاتا

 مرور و تست لغت دوم

  ریاضیات

 لگاریتم جبر و  تست 

 دینی

 دوم 9تا5درس  

www.daryaftpub.com



 دانش آموز  -گروه ریاضی   - ماه قلمچی بهمنآزمون هاي برنامه مطالعاتی  ویژه 

 80212202054تلفن مرکز مشاوره:  مدیر کتابخانه تخصصی کنکور رتبه سازان)         (تنظیم برنامه: مهندس جالل سلیمی 

 آغاز شد.           و پسران در دانشکده داروسازي دانشگاه تهران در دانشکده داروسازي شهید بهشتی  دختران          : ثبت نام اردوي نوروزي

 26209350اطالعات بیشتر:  

روز و تاریخ/ الویت 

 مطالعه
 مطالعه 8الویت   مطالعه 7الویت  مطالعه 6الویت   مطالعه 5الویت   مطالعه 4الویت   مطالعه 3الویت  مطالعه 2الویت   مطالعه 1الویت

 بهمن2 شنبه 

 کالسهاي مدرسه

  فیزیک

و  تست دوره اي فشار

  گرما

 ریاضیات

 تست الگو و دنباله

  زبان

تست لغت و مطالعه 

 سوم4و3گرامر درس 

 یاضیاتر

مرور توابع خاص و 

 متتعیین عال

 شیمی

 تست ترمودینامیک

  فیزیک بهمن3یکشنبه 

 کارو انرژي مرور و تست 

 یاضیاتر

 1مرور نکات هندسه

 2و1فصل

رور و تست مباحث م

و  18زبان فارسی درس 

19 

 دینی

 دوم 11و10درس 

  ریاضیات

 4و3مرور نکات فصل 

  1هندسه

 ادبیات بهمن4 دوشنبه 

زبان فارسی تست 

 یاضیاتر

 هندسهو تست تابع 

  یاضیاتر

 تست لگاریتم و تابع

  فیزیک

 نور و کارو انرژي تست 

  ربیع

تست  ترجمه و درك 

  مطلب

مرور و تست و آزمون   بهمن5سه شنبه 

 زبان انگلیسی پیش

  4و3درس 

 ریاضیات

 هندسهتست 

  دبیاتا

مرور و تست امال و تاریخ 

  ادبیات دوم

 فیزیک

 تست فشار

 فیزیک

 تست گرما

  دینی

 دوم 14تا  12 درس

 یمیش

 مرور استو کیومتري

 ریاضیات

 اعدادتست نظریه 

ریاضیات  بهمن6چهارشنبه 

هندسه و مثلثات و تست 

 آمار

  یاضیاتر

 هندسهتابع و  تست 

 یزیکف

 نور و کارانرژي

 زبان

 سال سوم تست 

 ادبیات

 تست دوره اي دوم

 ینید

 دوم 16و 15درس 

  شیمی

 ترياستو کیوم تست 

  ربیع

 و نواسخ تست ترجمه

  و عمومی اختصاصی بهمن7  پنج شنبه

 قلمچی 94حل و بررسی دقیق سواالت آزمون سال 

  ریاضیات

هندسه و تست دوره اي 

  تابع

  دبیاتا

 ومد مبحثی ادبیاتتست 

 یمیش

 حل مساله سوم

 دینی

 تست سال دوم

بررسی برخی سواالت آزمون صبح و انجام  استراحتآزمون قلمچی  بهمن8 جمعه 

  تکالیف
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