
 به نام خدا

 دی  24دی تا  17  تاریخ برنامه :                                              1401کنکوری  مقطع تحصیلی:                                                                                     فاطمه ابراهیمینام دانش آموز :  

 

 

 

 * روتین شبانه  21-20 19:45-18:15 18-16:30 16-15 13:45-12:15 12-10:30 10-8 روز / تایم 

  A  فیزیک دهم  شیمی دهم   عربی دهم  ریاضی دهم  زیست دهم  شنبه 

مجموعه های   8تا  1صفحه 

متناهی و  

 نامتناهی

تا   1صفحه  9تا  1صفحه   1درس 

16 

 

  B  ریاضی دهم  شیمی دهم   ادبیات دهم  فیزیک دهم  زیست دهم  یکشنبه 

تا   8صفحه 

12 

تا   10صفحه  چگالی

17 

تا   9صفحه  

15 

متمم یک  

 مجموعه 

 

  C  فیزیک دهم  شیمی دهم   دینی دهم  ریاضی دهم  زیست دهم  دوشنبه 

تا   12صفحه 

16 

تا   16صفحه   1درس  الگو و دنباله 

19 

حالت های  

ماده و  

 

 انتظار معجزه می ماند بازنده کسی است که در  



نیروهای بین  

 مولکولی 

  A  ریاضی دهم  شیمی دهم   زبان دهم  فیزیک دهم  زیست دهم  سه شنبه 

ووکب درس   1جامع فصل  1جامع فصل 

 یک  

تا   19صفحه  

23 

دنباله های  

حسابی و  

 هندسی

 

  عربی دهم  ریاضی دهم  زیست دهم  چهارشنبه 

 

  B  فیزیک دهم  شیمی دهم 

گفتار یک  

 فصل دو 

تا   24صفحه   2درس  1جامع فصل 

30 

فشار در شاره  

 ها

 

  C  ریاضی دهم  شیمی دهم   ادبیات دهم  فیزیک دهم  زیست دهم  پنجشنبه 

گفتار دو فصل  

 دو 

فشار در شاره  

 ها

تا   18صفحه 

29 

تا   30صفحه  

37 

  1جامع فصل 

          جمعه 

 

 



 

 

 گزارش هفتگی

 

 به خودت برای این هفته میدی چقدره؟  20از نمره ای که  (1

 دستاورد ها و پیشرفت های این هفته ات چیه؟  (2

 خودت درباره خواب و کنترل فضای مجازیت چیه؟ نظر  (3

 سه هدفت برای هفته آینده را مشخص کن.  (4

 انتظاراتت از برنامه هفته آینده چیه؟  (5

 اشتباهاتت در این هفته چیه؟  (6

 به نظرت چه تغییری میتونه باعث پیشرفتت بشه؟  (7

 بهترین چیزی که این هفته یاد گرفتی چیه؟  (8

 

 روتین شبانه 

A : 5  + تست آرایه + یک کلوز  5تست قرابت

 زبان

B  :5  + تست دستور + یک  5تست قرابت

 ریدینگ زبان 

C  :5  تست قرابت + مطالعه یک آرایه + مطالعه

 یک دستور

 


