
 

 01/05/23 تا 01/05/30
 18تا  16   

به روز   ادامه کفیزی
 خوانی کالس دیروز 

 موزشی تست ا+  
 

 14:15تا  13:45
مونه  نحل  2ت زیس

حی از تشریسوال 

 2و1فصل 
 

  1531:تا  11:15

به روز  اتمامشیمی 

وز کالس رخوانی 
تست +  بهنسه ش

 موزشیا
 

 

  11تا  9

به روز  اتمام زیست

روز خوانی کالس 
تست + نبه سه ش

 موزشیا
 
 
 

 شنبه 
 22تا  19

 ی کالس ریاض

 )دهم و یازدهم(

 

 عقب  افتادگی  ها 

 14تا  13:30

مونه  حل ن 2شیمی 
تا سوال تشریحی 

خوانده جایی که 
 شده

 

 13:15تا  11:15

م  ماات 2ت زیس
 3حی فصل تشری

سوال  20حل 
 ز ان تشریحی ا

 
  

 
 

 11تا  9
ریاضی استارت به  

الس کروز خوانی 
 به نش
 موزشی تست ا+ 
 

 

 یکشنبه 

   

  21تا  19:30 
 بخشی از امانج
 یف ریاضی  تکل

 19تا7:301

ل  استارت فص  2ست زی
 تشریحی  به صورت2

 17تا  15
ندن  خوامی ادامه یش

 حی  تشری

 13:30تا  12:30

  اتمام 2زیست 
به صورت   1فصل
 حی تشری

  12:15تا  11:15

ادامه   2زیست 
به صورت   1فصل
 حی تشری

  11تا  9
ریاضی استارت به  

الس کروز خوانی 
 به نش
 موزشی تست ا+ 

   دوشنبه
Start 

 

 22تا  21    
 بخشی از امانج
 یف ریاضی تکل

 20:30تا  19:30
حل سوال  2تزیس

 1حی از فصل تشری

 17:20 تا 19
زیست 2  استارت  

فصل 2به صورت  
 تشریحی 

 17تا  15
ندن  خوامی ادامه یش 

 حی  تشری
 

  سه شنبه
 شیمی 9:45تا  8

 زیست 11:45تا  10

      

  

 
 
 

 19 تا17:30

  اتمام 2ت زیس
+   2فصل  تشریحی

سوال  15حل 
 ز ان تشریحی ا

 17تا  15
مام به روز  اضی اتری

کالس روز خوانی 
 مه شنبه بخش درسنا

     موزشیتست ا+ 
 

 چهارشنبه
 شیمی کالس   9:45تا  8

کالس   11:45تا  10

 )امتحان( یستز
 کالس فیزیک 22تا  19

 

 20:15تا  19:15 
 بخشی از امانج
 یف ریاضی تکل

 

  19تا  17:15

حی استارت تشری 2ت زیس
  3فصل 

  17تا  15
استارت به   کفیزی

روز خوانی کالس 
 دیروز 

   موزشیتست ا+  

 3013:تا  21
ندن  خوامی ادامه یش

 حی  تشری

 

  11:45تا  10:45
شیمی استارت به  

کالس روز خوانی 
+   بهن وز سه شر

 موزشی تست ا

 10:30تا  8:30
زیست استارت به  
روز خوانی کالس 

+  نبه روز سه ش
 موزشی تست ا

 پنجشنبه 

 



 

 01/05/23 تا 01/05/30

 
 

 فعالیت پایا: 
 حفظ عناصر جدول تناوبی  دقیقه  10

 محاسبات سریع مهرماه   قهدقی 15

  

 

 نکات برنامه: 

 .سوال تشریحی حل شود  20اقل  حی حدیم های مطاله تشری : در تا نکته هایالیت سبز

 .یی هست که استاد سرکالس حل کردهمون تست هااین تست ها ه : نکته هایالیت ابی

 .نماندار حل کموم شده تست زاگه به روز خوانی کالس ت :نکته هایالیت زرد 

نیوفتادی  بقب افتادی بخوان و اگر عقعدر این تایم اگر درسی را از برنامه عقب افتادگی ها : 

 . استراحت کن 

 .هفصل باش  1روی توی شیمی یازدهم که به صورت تشریحی خوندی  حداقل پیش:  نکته 

 

 21تا  19:30 
 یف ریاضی تکل اتمام

 

 

 19:15تا  17:45
ندن  خوامی ادامه یش

 حی  تشری
  

 

  17:30 تا 16
به روز   ادامه کفیزی

 خوانی کالس دیروز 
 موزشی تست ا+  

 

 

 14تا  12:30
استارت  2ت زیس

 3حی فصل تشری
 
 

 12:15تا  10:45
به روز  دامه شیمی ا
وز کالس رخوانی 
تست +  بهنسه ش

 موزشیا
 

  10:30تا  9
به روز   دامها زیست

روز خوانی کالس 
تست + نبه سه ش

 موزشیا
 
 

   عهجم



 

 01/05/23 تا 01/05/30

 

   


