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 استراحت
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2/10 

 پنجشنبه

مطالعه +  1درس 

 سوال

مطالعه + 2درس 

 سوال

مطالعه +  4درس   مطالعه + سوال3درس 

 سوال

مطالعه + 5درس 

 سوال

مطالعه + 6درس 

 سوال

مطالعه +  7درس  

 سوال

3/10 

 جمعه

مطالعه 8  درس

 +سوال

مطالعه 9درس 

 +سوال

مطالعه +  10 درس

 سوال

مرور سواالت و نکات  

 3تا1

و نکات  مرور سواالت

 7تا4

مرور سواالت و نکات 

  10تا8

مرور نمونه سواالت ا  

 نهایی

4/10 

 شنبه
پیامها مطالعه 1درس  امتحان مطالعات ،استراحت

 متن آیه ونکته

پیامها مطالعه  2درس  

 متن آیه ونکته

پیامها مطالعه  3درس 

 متن آیه ونکته

پیامها  4درس 

مطالعه متن آیه 

 ونکته

 نکات  ونمونهدروه   

 4تا1سواالت درس

5/10 

 یکشنبه

پیامها 5درس 

مطالعه متن آیه 

 ونکته

پیامها 5درس 

مطالعه متن آیه 

 ونکته

پیامها مطالعه 6درس 

 متن آیه ونکته

پیامها مطالعه 6درس  

 متن آیه ونکته

دوره نکات ونمونه 

 6تا4سواالت درس 

دوره با نمونه 

سواالت امتحانات 

 نهایی

دوره با نمونه سواالت  

 امتحانات نهایی
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 دوشنبه
دوره لغات وقواعد  امتحان پیام های آسمانی ،استراحت

 عربی هشتم 

عربی معنی و  1درس  

 لغت

 عربی جمله ها  1درس 

 و قواعد و تمرینمتن 

عربی معنی  2درس 

 و لغت

و  متن جمله ها 2درس  

 قواعد و حل تمرین

7/10 

 سه شنبه

عربی معنی  3درس 

 و لغت

جمله ها  3درس 

متن و قواعد و حل 

 تمرین

عربی معنی و 4درس

 لغت

جمله ها  متن  4درس  

 قواعد و  تمرین

جمله ها متن 5درس معنی و لغت 5درس 

 قواعد و  تمرین

مرور نمونه دوره و 

 نهایی سواالت

8/10 

 چهارشنبه
 مجموعه ها 1فصل امتحان عربی،استراحت

 مطالعه کتاب وجزوه

 1حل تمرین فصل  

 کتاب

 ونمونه سوال 

مطالعه اعداد 2فصل 

 گویا کتاب وجزوه 

مطالعه اعداد 2فصل 

 حقیقی

 کتاب وجزوه

مطالعه قدر 2فصل  

مطلق و محاسبه 

 تقریبی
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 پنجشنبه

مرور حل 2فصل 

 تمرین کل فصل

 ونمونه سوال

مطالعه  3فصل 

انواع استدالل حل 

 تمرین

آشنایی با  2فصل 

اثبات در هندسه +حل 

 تمرین

همنشستی  3فصل  

 مثلث + حل تمرین ها

حل مسئله در  3فصل 

 هندسه مطالعه کتاب

شکل های  3فصل 

 متشابه +حل تمرین

مطالعه توان  4فصل  

 صحیح

10/10 

 جمعه 

مطالعه توان  4فصل 

 صحیح+ حل تمرین

مطالعه  4فصل 

نماد علمی+ حل 

 تمرین

مطالعه ریشه  4فصل 

 گیری+ حل تمرین

ضرب مطالعه 4فصل 

رادیکال+حل وتقسیم 

 تمرین

رفع اشکال و حل 

از ونمونه سوال تمرین 

 2و1فصل 

رفع اشکال و حل 

 ونمونه سوال تمرین

 4و3از فصل 

نمونه سوال  مجدد حل 

 وسواالت دبیر نهایی

   دبیرستان دخترانه سعدی 1400 نوبت اولبرنامه مطالعاتی  امتحانات 
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 شنبه
+معنی لغت 1درس امتحان ریاضی،استراحت

 شعرتاریخ ادبیات نکات
+معنی لغت 2درس 

 شعرتاریخ ادبیات نکات
معنی لغت  3درس

 شعرتاریخ ادبیات نکات
+معنی لغت 4درس

شعرتاریخ ادبیات 

 نکات

معنی لغت 5درس 

 شعرتاریخ ادبیات نکات
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 یکشنبه

مرور معانی لغات 

 5تا1درس 

مرور نکات وتاریخ 

 5تا1ادبیات درس 

معنی لغت 6درس

 شعرتاریخ ادبیات نکات
معنی لغت  7درس 

 شعرتاریخ ادبیات نکات
 معنی لغت 8درس 

 شعرتاریخ ادبیات نکات
مرور نکات ولغات 

 8تا  6درس 

ونمونه سواالت  دروه  

نهایی وکتاب های 

  کمکی
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 دوشنبه
نوشتن لغات 1درس   امتحان ادبیات،استراحت

 با معنی سخت

نوشتن لغات 2  سدر 

 با معنی سخت

نوشتن لغات  3س در

 با معنی سخت

لغت و مرور 1درس 

  متن

حل تمرین و  1درس  

 مرور گرامر
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 سه شنبه 

متن و مرور  2درس 

 لغات

حل  2درس 

تمرین و مرور 

 گرامر

لغت و متن  3درس 

 درس 

حل تمرین و  3درس  

 مرور گرامر

مرور نکات ولغات 

 3تا 1سخت دروس 

 نمونه سواالت نهایی  نمونه سواالت کتاب 
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 چهارشنبه
مواد و نقش  1درس   استراحت بیشتر امتحان زبان ،استراحت

 آن

 نکات ومتن

 1درس

 نمونه سوال کتاب 

مطاله رفتار   2درس 

اتم ها با یکدیگر 

 کتاب

مطالعه جزوه  2درس 

 رفتار اتم ها با یکدیگر
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 پنجشنبه

ونه سوال نم 2درس 

 وتمرین های کتاب 

مرور  2درس یک و

نمونه سواالت  

 کتاب وجزوه

مطالعه به  3درس 

دنبال محیطی بهتر 

 زندگیبرای 

مرور  سواالت  3درس  

تمرینات کتاب و جزوه 

 دبیر

حرکت   4درس 

 چیست

 مطالعه کتاب

  

 4مطالعه جزوه درس

حل تمرین های 

 کتاب 

حل نمونه سواالت  

دبیر ونهایی از فصل 

 4تا1های 
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 جمعه

 مطالعه نیرو 5درس 

 مطالعه کتاب

مطالعه  5درس 

 جزوه نیرو  از 

  وحل تمرین

ساخت زمین  6درس 

 ورقه ای مطالعه کتاب

 زمین 6درس  

وحل  مطالعه جزوه

 تمرین

مطالعه آثاری  7درس 

 از گذشته زمین،کتاب

مطالعه  7درس 

آثاری از گذشته 

 زمین،جزوه

حل نمونه سوال نهایی  

 +رفع اشکال
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 شنبه
 دفاعی1مطالعه درس   استراحت امتحان علوم ،استراحت 

 خالصه نویسی

 دفاعی2مطالعه درس 

 خالصه نویسی

 دفاعی3مطالعه درس 

 خالصه نویسی
 دفاعی4مطالعه درس  

 خالصه نویسی
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 یکشنبه

 دفاعی5مطالعه درس  آزاد

 خالصه نویسی
 دفاعی6مطالعه درس 

 خالصه نویسی

 آزاد  نمونه سواالت نهایی 6تا4دروس دروس  3تا1دوره دروس  

20/10 

 دوشنبه 
نگارش  ،آمادگی برای  امتحان دفاعی ،استراحت

 ا نویسیانش

مرور لغات سخت  

 2درس او

مرور لغات سخت 

 4و3درس 

مرور لغات سخت 

 6و5درس 

مرور لغات سخت  

 8و7درس 
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 سه شنبه
 آزاد  مرور کل دروس قرآن قرآن 6و5درس قرآن 4و3درس   قرآن 2تا 1دروس  امتحان امالءونگارش،استراحت
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 چهارشنبه 
 دختران گلم خسته نباشید برای تک تک شما عزیزانم آرزوی موفقیت می کنم قرآن ،استراحتامتحان 

 


