
 عمومی اختصاصی 

  

 زیست                  شیمی

 فیزیک                  

 ریاضی

 

 ادبیات           عربی

 زبان             

 دینی

 شنبه

 روتین:

 ریدینگ زبان 1

 زیست

 1فصل  1گفتار 

 ساعت روخوانی کتاب1

 ساعت درسنامه 1

 

 ریاضی

 یک سوم فصل الگو و دنباله

ساعت درسنامه ش رو  1

 بخون

 ساعت تست تمرینی 1

 ادبیات

 ستایش+چشمه

ساعت روخوانی 1

 کتاب

 دینی

 درس هدف زندگی

 متن+نکات ایات

 ساعت 1

 یکشنبه

 روتین:

 تست زیست 11

 شیمی

 1فصل 

 تا پایان طبقه بندی عناصر

 ساعت روخوانی کتاب1

 ساعت درسنامه 1

 

 فیزیک

فیزیک و اندازه یک سوم 

 گیری

ساعت درسنامه ش رو  1

 بخون

 ساعت تست تمرینی 1

 عربی

لغات و ترجمه متن 

 ذاک هوهللا

 نیم ساعت مطالعه

 نیم ساعت تست

 زبان

 1لغات درس 

 +تست تمرینی

 ساعت 1

 دوشنبه

 روتین:

 ریدینگ زبان 1

 زیست

 1فصل  2گفتار 

 ساعت روخوانی کتاب1

 ساعت درسنامه 1

 

 ریاضی

فصل الگو و  بعدی  یک سوم

 دنباله

ساعت درسنامه ش رو  1

 بخون

 ساعت تست تمرینی 1

 ادبیات

 تست ستایش و چشمه

 اموزشی+تحلیل

 دینی

 هدف زندگیتست 

 اموزشی+تحلیل

 ساعت 1

 سه شنبه

 روتین:

 تست زیست 11

 شیمی

 1تست فصل 

 تا سر طبقه بندی عناصر

 اموزشی+تحلیل

 فیزیک

فیزیک و اندازه  بعدی یک سوم

 گیری

ساعت درسنامه ش رو  1

 بخون

 ساعت تست تمرینی 1

 عربی

قواعد درس ذاک 

 هوهللا+تست تمرینی

 ساعت1

 زبان

رس گرامر د

 +تست تمرینی1

 ساعت 1



 چهارشنبه

 روتین:

 ریدینگ زبان 1

 زیست

 2و1گفتار تست 

 اموزشی+تحلیل

 ریاضی

فصل الگو و اخر  یک سوم 

 دنباله

 ساعت درسنامه ش رو بخون

 ساعت تست تمرینی 1

 ادبیات

 از آموختن

ساعت روخوانی 1

 کتاب

 دینی

 درس پر پرواز

 متن+نکات ایات

 ساعت 1

 

 زبان عربی فیزیک زیست پنج شنبه

 روتین:

 تست فیزیک 11

 1فصل  3گفتار 

 ساعت روخوانی کتاب1

 ساعت درسنامه 1

 

تست یک سوم اول و دوم 

 فصل فیزیک و اندازه گیری

 اموزشی+تحلیل

تست درس ذاک 

 هوهللا

 اموزشی+تحلیل

 1تست درس 

 آموزشی+تحلیل

 ساعت 1

  ادبیات  زیست جمعه

 روتین:

 تست فیزیک 11

 

 

 1ل تست فص

 اموزشی+تحلیل

 

ز تست درس ا تایم جبرانی

 اموختن

 اموزشی+تحلیل

 تایم جبرانی

 


