به نام منشأ آگاهی و اندیشه

علم نوری است که خداوند در دل هرکه بخواهد قرار میدهد

شعار ماه بهمن  :در بن بست هم راه آسمان باز است ،پرواز را بیاموز!
تحلیل هفته از دید دانش آموز:

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نقشه راه ماهانه اسفند  --- 96ویژه داوطلبان آزمون سراسری 97
برنامه اسفند
درس

ریز درس

هفته33
 28بهمن الی  4اسفند

هفته زیر ذره بین 
مطالعه

خالصه نویسی

تست

تحلیل

آموزشی

وضعیت

هفته34
 5الی  11اسفند

آزمون قلمچی

معارف اسالمی

4

زبان انگلیسی

5

شیمی

6

فیزیک

عمومی

زبان عربی

3

7

ریاضیات تجربی

اختصاصی رشته تجربی

ادبیات

2

شناسی

زیست

8
9

زمین

شیمی

6

فیزیک

7

ریاضیات

اختصاصی رشته ریاضی

5

هفته زیر ذره بین 
مطالعه

خالصه نویسی

تست

تحلیل

آموزشی

وضعیت

 12الی  18اسفند

هفته زیر ذره بین 
مطالعه

خالصه نویسی

تست

تحلیل

آموزشی

وضعیت

هفته36
 19الی  23اسفند

هفته زیر ذره بین 
مطالعه

خالصه نویسی

تست

تحلیل

آموزشی

وضعیت

هفته37
 24الی  29اسفند

آزمون 7گزینه - 2آزمون قلمچی

ادبیات پیش

پیش درس 19و+ 20تست زوج خیلی سبز

پیش درس  21تا + 24تست های زوج خیلی سبز

پیش درس 24و + 25تست های زوج خیلی سبز

پیش مرور درس 26و + 27تست های فرد خیلی سبز

زبان فارسی3

زبان فارسی درس 18تا+ 20تست زوج خیلی سبز

زبان فارسی درس 17تا+ 19تست زوج خیلی سبز

زبان فارسی درس 20و21و+ 22تست زوج خیلی سبز

زبان فارسی درس 23و + 24تست زوج خیلی سبز

ادبیات پایه

ادبیات 3درس  + 6تست  3kخیلی سبز

ادبیات 3درس 7و8و + 9تست  3kخیلی سبز

ادبیات 3درس 10تا + 12تست زوج خیلی سبز

ادبیات 3درس 13تا + 15تست مانده و عالمتدارهای خیلی سبز

موضوعی

فرم مروری تاریخ روزی  3صفحه

فرم مروری تاریخ روزی  3صفحه

فرم مروری تاریخ روزی  3صفحه

فرم مروری تاریخ روزی  3صفحه

عربی

عربی 3درس + 3تست های فرد الگو

عربی 3درس3و + 4تست های فرد الگو

عربی 3درس5و + 6تست های فرد الگو

عربی 3مرور درس + 7تست های فرد الگو

موضوعی

مرور عربی 2فقط خالصه های قواعد

-

مرور عربی 2فقط خالصه های قواعد

-

دین و زندگی چهارم

مطالعه و حفظ آیات درس 8

مطالعه و حفظ آیات درس  + 9تست های زوج درس8

مرور درس  10آیات و خالصه نویسی درس 7و8

مرور خالصه های درس 9و + 10تست های مانده

دین و زندگی پایه

دینی 3درس 5و6و + 7حفظ آیات

دینی 3درس 8و + 9حفظ آیات  +تست های مضرب3

دینی 3درس 10و + 11حفظ آیات  +تست های مضرب3

دینی 3درس 12و +13کل تست های گاج

موضوعی
زبان چهارم

گرامر درس  + 6تست های زوج

گرامر درس 5تا + 7تست های زوج

لغات درس6و +7تست های فرد

گرامر و لغات درس 8

زبان3

زبان 3درس  6مرور گرامر و لغات

زبان 3درس  6مرور گرامر و لغات

زبان 3تست های درس 6زوج ها

زبان 3تست های درس 6فردها

شیمی چهارم

مطالعه درس دبیر  +آغاز مطالعه الکتروشیمی

تست های زوج اسید باز تا درس دبیر  +مطالعه الکتروشیمی

تست های فرد اسید باز  +مرور خالصه ها +کل تکالیف دبیر

تکمیل الکتروشیمی  +مرور اسید و باز

شیمی پایه

مطالعه ترمودینامیک شیمی و محلول ها

مطالعه محلول ها  +خالصه نویسی  +تست های زوج

مطالعه ترمودینامیک شیمیایی

تکمیل محلول ها و ترمودینامیک

فیزیک پایه

مطالعه جریان الکتریکی

مطالعه جریان  +خالصه نویسی فرمول ها  +مطالعه القای الکترومغناطیسی

تست جریان های الکتریکی

100تست جریان و القای الکترومغناطیسی

فیزیک چهارم

مطالعه درس دبیر  +تکالیف

امواج الکترومغناطیسی  +موج و صوت مطالعه و خالصه فرمول ها

امواج الکترومغناطیسی  +موج و صوت از هر فصل  80تست

مطالعه و مرور فصل4تا 6پیش

ریاضیات پایه

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

ریاضیات چهارم

مطالعه درس دبیر  +تکالیف  +بررسی نقاط ضعف

تست مشتق و کاربرد مشتق  +مطالعه درس دبیر و تکالیف

تست مشتق و کاربرد مشتق  +مطالعه درس دبیر و تکالیف

مطالعه مقاطع مخروطی  +خالصه  +تست

آمار و مدلسازی

مطالعه فصل6

فصل6و7و 8مطالعه

50تست آمار

50تست آمار

هندسه1

هر شب  5تست هندسه

هر شب  5تست هندسه

هر شب  5تست هندسه

هر شب  5تست هندسه

زیست پایه

زیست سوم فصل + 5تست زوج الگو

زیست سوم فصل + 6تست زوج الگو

زیست سوم فصل + 7تست زوج الگو

زیست سوم فصل + 8تست های زوج الگو

زیست چهارم

مطالعه فصل 7و  9کتاب درسی +خالصه نویسی  +تست زوج الگو

مطالعه فصل 8و  9متن کتاب  +خالصه نویسی  +تست زوج الگو

مطالعه فصل  8و  10متن کتاب  +تست های فرد

مرور فصل 9تا+11تست های مانده و عالمتدار

زمین شناسی

سوم فصل  + 8خالصه نویسی  +تست زوج

سوم فصل + 9خالصه نویسی  +تست زوج

چهارم فصل + 7خالصه نویسی  +تست زوج

چهارم فصل + 8خالصه نویسی  +تست زوج

شیمی چهارم

مطالعه درس دبیر  +آغاز مطالعه الکتروشیمی

تست های زوج اسید باز تا درس دبیر  +مطالعه الکتروشیمی

تست های فرد اسید باز  +مرور خالصه ها +کل تکالیف دبیر

تکمیل الکتروشیمی  +مرور اسید و باز

شیمی پایه

مطالعه ترمودینامیک شیمی و محلول ها

مطالعه محلول ها  +خالصه نویسی  +تست های زوج

مطالعه ترمودینامیک شیمیایی

تکمیل محلول ها و ترمودینامیک

فیزیک پایه

مطالعه جریان الکتریکی

مطالعه جریان  +خالصه نویسی فرمول ها  +مطالعه القای الکترومغناطیسی

تست جریان های الکتریکی

100تست جریان و القای الکترومغناطیسی

فیزیک چهارم

مطالعه درس دبیر  +تکالیف

امواج الکترومغناطیسی  +موج و صوت مطالعه و خالصه فرمول ها

امواج الکترومغناطیسی  +موج و صوت از هر فصل  80تست

مطالعه و مرور فصل4تا 6پیش

ریاضیات پایه

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

تست مروری تابع و مثلثات از هرکدوم  50تست

دیفرانسیل

مطالعه درس دبیر  +تکالیف  +بررسی نقاط ضعف

70تست حد 100 +تست کاربرد مشتق +مطالعه درس دبیر

مطالعه درس دبیر +تکالیف  50 +تست حد100+تست کاربرد مشتق

100تست حد 120+تست مشتق100+تست کاربرد مشتق

آمار و مدلسازی

-

-

-

-

هندسه پایه

مطالعه فصل تبدیالت هندسه 2از کتاب درسی

50تست تبدیالت

مطاعه فضایی هندسه2

مطاعه فضایی هندسه2

هندسه تحلیلی

درس دبیر و تکالیف

مطالعه ماتریس و دستگاه  +درس دبیر و تکالیف

مطالعه ماتریس و دستگاه  +درس دبیر و تکالیف

مطالعه ماتریس و دستگاه  +درس دبیر و تکالیف

جبرو احتمال

مطالعه فصل 2متن کتاب  +حل تمرین های کتاب درسی

تست های فصل2

مرور فصل های احتمال

50تست استدالل

گسسته

مرور ترکیبیات  +درس دبیر و تکالیف

ترکیبیات  +احتماالت مطالعه دقیق  +خالصه نویسی

تست ترکیبیات و احتمال

تست ترکیبیات و احتمال

آغاز مطالعات نوروزی مطابق برنامه تنظیم شده

1

برنامه مطالعاتی  -ترسیم اهداف هفتگی
هفته35

 17هفته مانده تا آزمون سراسری
هفته زیر ذره بین 
مطالعه

خالصه نویسی

تست

تحلیل

آموزشی

وضعیت

