
                                                  آهوزشگاه علوی اندیشوند

 و ...  جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى نهندوره دروس دانش آهوزاى پایه برناهه 
 

 صفحٍ ايل                                               (                                                       2/2/88الی  42/24/89ديزٌ دزيس اش تازیخ ) َفتٍ ايل 

ایام َفتٍ / 

 تازیخ
 مىبع مًضًع فعالیت مبحث

شمان 

 پیطىُادی
 يضعیت مطالعٍ

    
ه 

شنب
24/

12/
98 

 29الی  9مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / مجمًعٍ َا2فصل

 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 43الی  2ضمازٌ ی  اش پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای جمًعٍ َا/ م2فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 23الی  42چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل

 20الی  9مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / مًاد ي وقص آوُا دز شودگی2فصل
 نهنعلوم  کتاب

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 48الی  2چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / مًاد ي وقص آوُا دز شودگی2فصل

 20الی  9مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ  / آزایٍ َای ادبی2فصل 
 نهنکتاب ادبیات 

 اندیشوند

 اوجام وطد  ضد اوجام دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 43الی  2چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / آزایٍ َای ادبی2فصل 

 42الی  2چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دقت ي ضمازش/ تمسکص2فصل

کتاب هوش 

  واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 د اوجام وط اوجام ضد دقیق42ٍ

    
ه   

شنب
ک 

ی
25/

12/
98

 

 03الی  22چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل

 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 93الی  02چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 233الی  92چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  ًعٍ َا/ مجم2فصل

 نهنکتاب علوم  29الی  03چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / مًاد ي وقص آوُا دز شودگی2فصل

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد قیقٍد 03

/ زفتاز اتم َا با یکدیگس4فصل 40الی  44مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی    اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 

 نهنکتاب ادبیات  23الی  42چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / آزایٍ َای ادبی2فصل 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 03الی  22 چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ یپاسخ بٍ سًاالت  / آزایٍ َای ادبی2فصل 

 24الی  40پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / تمسکص/ دقت ي ضمازش2فصل

کتاب هوش 

  واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ
ه 

شنب
و 

د
    

26/
12/

98
 

 243الی  232ٌ ی چُازگصیىٍ ای اش ضمازپاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل

 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 223الی  242چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 203الی  222چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل

/ زفتاز اتم َا با یکدیگس4فصل  نهنکتاب علوم  03الی  44مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

/ زفتاز اتم َا با یکدیگس4فصل  اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 99الی  28چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  

  93الی  02چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  ایٍ َای ادبی/ آز2فصل 

 نهنکتاب ادبیات 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق22ٍ 233الی  92چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / آزایٍ َای ادبی2فصل 

 43الی  29چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی سخ بٍ سًاالت پا /تصايیسجاساشی ضدٌ/ تمسکص2فصل

کتاب هوش 

  واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ

 



 آهوزشگاه علوی اندیشوند                                                 

 و ...  برناهه دوره دروس دانش آهوزاى پایه ششن جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى

 

 صفحٍ ديم                                                                                                     ( 2/2/88الی  42/24/89ديزٌ دزيس اش تازیخ ) َفتٍ ايل 
ایام َفتٍ 

 / تازیخ
 مىبع مًضًع فعالیت مبحث

شمان 

 پیطىُادی
 يضعیت مطالعٍ

    
ه  

شنب
ه 

س
27/

12/
98

 

 293الی  202چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل
 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ 433الی  292چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ 443الی  432چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی الت پاسخ بٍ سًا / مجمًعٍ َا2فصل

 222الی  98چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / زفتاز اتم َا با یکدیگس4فصل
 نهنکتاب علوم 

 اندیشوند

 انجام نشد  انجام شد دقیق44ٍ

/ بٍ دوبال محیطی بُتس 0فصل

 بسای شودگی
 انجام نشد  انجام شد دقیقٍ 03 24الی  23زسىامٍ صفحٍ ی مطالعٍ ی د

 نهنکتاب ادبیات  243الی  232چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / آزایٍ َای ادبی2فصل 

 اندیشوند

 انجام نشد  انجام شد دقیق23ٍ

 انجام نشد  انجام شد دقیق43ٍ 203 الی 242چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / آزایٍ َای ادبی2فصل 

/ تصايیس جاساشی / تمسکص2فصل

 ضدٌ
 84الی  42چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت 

کتاب هوش واستعداد 

 اندیشوند  تحصیلی
 انجام نشد  انجام شد دقیق44ٍ

    
    

به
شن

ار
چه

28/
12/

98 

 402الی  442ضمازٌ ی چُازگصیىٍ ای اش پاسخ بٍ سًاالت  / مجمًعٍ َا2فصل
 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 انجام نشد  انجام شد دقیق40ٍ

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ 22الی  20مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / عددَای حقیقی4فصل

 نشد  انجام انجام شد دقیق03ٍ 422الی  402چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / عددَای حقیقی4فصل

/ بٍ دوبال محیطی بُتس 0فصل

 بسای شودگی
 220الی  220چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای 

 نهنکتاب علوم 

 اندیشوند

 انجام نشد  انجام شد دقیق02ٍ

/ بٍ دوبال محیطی بُتس 0فصل

 بسای شودگی
 انجام نشد  ام شدانج دقیق02ٍ 244الی  224چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای 

 نهنکتاب ادبیات  09الی  04مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 اندیشوند

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ 20الی  08مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 230الی  80 چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی سًاالت  پاسخ بٍ / اجصای یکسان / تمسکص2فصل
کتاب هوش واستعداد 

 اندیشوند  تحصیلی
 انجام نشد  انجام شد دقیق22ٍ

   
    

ه 
شنب

ج 
پن

29/
12/

98
 

 442الی  422چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / عددَای حقیقی4فصل
 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

  انجام نشد انجام شد دقیق03ٍ

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ 482الی  442چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / عددَای حقیقی4فصل

 انجام نشد  انجام شد دقیقٍ 03 020الی  480 چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ یپاسخ بٍ سًاالت  / عددَای حقیقی4فصل

 نهنکتاب علوم  02الی  20مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / حسکت چیست؟2فصل

 اندیشوند

 انجام نشد  انجام شد دقیق03ٍ

 انجام نشد  انجام شد دقیق42ٍ 434الی  249چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / حسکت چیست؟2فصل

  20الی  24مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 نهنکتاب ادبیات 

 اندیشوند

 انجام نشد  نجام شدا دقیق42ٍ

 انجام نشد  انجام شد دقیق43ٍ 02الی  22مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 243الی  234چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / تمسکص / اجصای یکسان2فصل
کتاب هوش واستعداد 

 اندیشوند  تحصیلی
 انجام نشد  انجام شد دقیق22ٍ

 وعه ج

1/1/99 
  29/12/98الی  24/12/98دوره  دروس از تاریخ  

 

 
 

 



 

                                                  آهوزشگاه علوی اندیشوند

 جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى و ...  نهنبرناهه دوره دروس دانش آهوزاى پایه 
 
 

 صفحٍ سًم                                                                                                           ( 4/2/88الی  4/2/88ديزٌ  دزيس اش تازیخ  )ديم َفتٍ 

ایام َفتٍ / 

 تازیخ
 مىبع مًضًع فعالیت مبحث

شمان 

 پیطىُادی
 يضعیت مطالعٍ

    
ه 

شنب
2/1/

99 

کتاب ریاضی نهن  024الی  024اش ضمازٌ ی چُازگصیىٍ ای پاسخ بٍ سًاالت  / عددَای حقیقی4فصل

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق02ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق23ٍ 48الی  43 مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

 444الی  430 چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ یپاسخ بٍ پسسص َای  / حسکت چیست؟2فصل
م نهن کتاب علو

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 424الی  449 چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای / حسکت چیست؟2فصل

 00الی  04مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 
کتاب ادبیات نهن 

 اندیشوند

 طد اوجام و اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ 222الی  202چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 

دوبالٍ ی ضکل  ي سسی،/الگًیابی4فصل

 َا
 220الی  242چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت 

کتاب هوش 

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 جام وطد او اوجام ضد دقیق42ٍ

    
ه   

شنب
ک 

ی
3/1/

99
 

 99الی  93مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

کتاب ریاضی نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق23ٍ

 جام وطد او اوجام ضد دقیق03ٍ 000الی  020چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 090الی  002چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

کتاب علوم نهن  44الی  44مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / ویسي2فصل

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد قیقٍد03

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 444الی  420ُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی چپاسخ بٍ پسسص َای  / ویسي2فصل

 244الی  224چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 
کتاب ادبیات نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ 280الی  240مازٌ ی چُازگصیىٍ ای اش ضپاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 

/ الگًیابی / سسی ي دوبالٍ ی 4فصل

 ضکل َا
 244الی  224پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی 

کتاب هوش 

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ
    

ه  
شنب

و 
د

4/1/
99

 

 232الی  092 چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ یپاسخ بٍ سًاالت  ٍ/ استدالل ي اثبات دز َىدس0فصل

کتاب ریاضی نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 242الی  232چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 220الی  240چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی اسخ بٍ سًاالت پ / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

کتاب علوم نهن  484الی  440چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / ویسي2فصل

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 020الی  480چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / ویسي2فصل

کتاب ادبیات نهن  422الی  282چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد قٍدقی24 402الی  422چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 282الی  240پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / الگًیابی/  تکمیل طسح4فصل

کتاب هوش 

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق29ٍ

 

 



 آهوزشگاه علوی اندیشوند                                                 

 ره دروس دانش آهوزاى پایه ششن جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى و ... برناهه دو
 

 چُازم(                                                                                                           صفحٍ  4/2/88الی  4/2/88ديزٌ  دزيس اش تازیخ  َفتٍ ديم )

ایام َفتٍ / 

 تازیخ
 مىبع مًضًع فعالیت مبحث

شمان 

 پیطىُادی
 يضعیت مطالعٍ

    
ه  

شنب
ه 

س
5/1/

99
 

 204الی  224پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

کتاب ریاضی نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق02ٍ 283الی  209ُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت چ / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق02ٍ 224الی  282پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / استدالل ي اثبات دز َىدس0ٍفصل

 82الی  99مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / شمیه ساخت يزقٍ ای0فصل

کتاب علوم نهن 

 ندیشوندا

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیقٍ 00 024الی  024پاسخ بٍ پسسص َای چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / شمیه ساخت يزقٍ ای0فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیقٍ 03 232الی  89مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / آثازی اش گرضتٍ ی شمیه4فصل

 420الی  400بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ  / دستًز شبان فازسی4فصل 
کتاب ادبیات نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 444الی  424پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 423الی  284ضمازٌ ی  پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش / الگًیابی4فصل

کتاب هوش 

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق29ٍ

    
    

به
شن

ار
چه

6/1/
99 

 243الی  222مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / تًان ي زیط2ٍفصل

کتاب ریاضی نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 244الی  242حٍ ی مطالعٍ ی دزسىامٍ صف / تًان ي زیط2ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 200الی  220پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / تًان ي زیط2ٍفصل

 044الی  020پاسخ بٍ پسسص َای چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / آثازی اش گرضتٍ ی شمیه4فصل

کتاب علوم نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق22ٍ 094الی  040پاسخ بٍ پسسص َای چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / آثازی اش گرضتٍ ی شمیه4فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 238الی  239مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / فطاز ي آثاز آن9فصل

 489الی  449پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  زسی/ دستًز شبان فا4فصل 
کتاب ادبیات نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ 028الی  488پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / دستًز شبان فازسی4فصل 

کتاب هوش  448الی  422االت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سً / الگًیابی/ تکمیل طسح4فصل

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق28ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ 420الی  403پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / الگًیابی/ يضعیت وقط4ٍفصل

   
    

ه 
شنب

ج 
پن

7/1/
98

 

 222الی  202پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  ٍ/ تًان ي زیط2فصل

کتاب ریاضی 

 اندیشوند نهن

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 242الی  222پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / تًان ي زیط2ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیقٍ 03 280الی  240اش ضمازٌ ی  پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای / تًان ي زیط2ٍفصل

 234الی  099پاسخ بٍ پسسص َای چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / فطاز ي اثاز آن9فصل

کتاب علوم نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 244 الی 239پاسخ بٍ پسسص َای چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / فطاز ي اثاز آن9فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 224الی  240پاسخ بٍ پسسص َای چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / فطاز ي اثاز آن9فصل

کتاب ادبیات نهن  023الی  043پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 اندیشوند

 اوجام وطد  ام ضداوج دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 003الی  022پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / دستًز شبان فازسی4فصل 

کتاب هوش  492الی  424پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / الگًیابی/ ضبکٍ َا4فصل

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 032الی  494پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / الگًیابی/ ای ضبکٍ َا4فصل

 جوعه 

8/1/99 
  7/1/99الی  2/1/99دوره  دروس از تاریخ  



 

                                                  آهوزشگاه علوی اندیشوند

 جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى و ...  نهنهه دوره دروس دانش آهوزاى پایه برنا
 

 صفحٍ پىجم                                                                                                           ( 14/1/99الی  9/1/99دوره  دروس از تاریخ  )َفتٍ سًم  

ایام َفتٍ 

 تازیخ/ 
 مىبع مًضًع فعالیت مبحث

شمان 

 پیطىُادی
 يضعیت مطالعٍ

    
ه 

شنب
9/1/

99 

 024الی  284چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / تًان ي زیط2ٍفصل

کتاب ریاضی نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 009الی  029چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / تًان ي زیط2ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 028الی  008چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / تًان ي زیط2ٍفصل

 202الی  220چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / فطاز ي اثاز آن9فصل
کتاب علوم نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  ضد اوجام دقیق44ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 244الی  242مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی / ماضیه َا8فصل

 093الی  002چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 
کتاب ادبیات نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 232الی  092چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  ی/ دستًز شبان فازس4فصل 

کتاب هوش واستعداد  030الی  494چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / ضبکٍ َا/ الگًیابی4فصل

 تحصیلی اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 002الی  030بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ  / الگًیابی/ ضبکٍ َا4فصل

    
ه   

شنب
ک 

ی
10/1/

99
 

 093الی  003چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / تًان ي زیط2ٍفصل

کتاب ریاضی نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 432الی  092چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی ت پاسخ بٍ سًاال / تًان ي زیط2ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 444الی  434چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / تًان ي زیط2ٍفصل

کتاب علوم نهن  292الی  202چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / ماضیه َا8فصل

 ندیشوندا

 اوجام وطد  اوجام ضد ذقیقٍ 43

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 230الی  290چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / ماضیه َا8فصل

کتاب ادبیات نهن  244الی  234چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 اندیشوند

 اوجام وطد  ضداوجام  دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 220الی  240پاسخ بٍ سًاالت چُاز گصیىٍ ای  / دستًز شبان فازسی4فصل 

کتاب هوش واستعداد  024الی  004چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / کطف زمص/ الگًیابی4فصل

 تحصیلی اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق22ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق22ٍ 002الی  029چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / کطف زمص/ الگًیابی4فصل

    
ه 

شنب
و 

د
11/1/

99 

 423الی  440چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / تًان ي زیط2ٍفصل
کتاب ریاضی نهن 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیقٍ 43 422الی  422پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای  / تًان ي زیط2ٍفصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ 204الی  222مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / عبازت َای جبسی2فصل

نهن  کتاب علوم 244الی  234چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / ماضیه َا8فصل

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق24ٍ 222الی  249چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / ماضیه َا8فصل

 202الی  222پاسخ بٍ سًاالت چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی  / دستًز شبان فازسی4فصل 
کتاب ادبیات نهن 

 اندیشوند
 اوجام وطد  وجام ضدا دقیق42ٍ

/ تىاسب    / الگًیابی4فصل

 ضکل َا
 094الی  004چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت 

کتاب هوش واستعداد 

 تحصیلی اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

/ تىاسب  / الگًیابی4فصل

 ضکل َا
 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 234الی  090چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت 

 

 
 



 آهوزشگاه علوی اندیشوند                                                 

 برناهه دوره دروس دانش آهوزاى پایه ششن جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى و ... 

 

 صفحٍ ضطم                                                َفتٍ سًم                                                                                                                     
ایام َفتٍ / 

 تازیخ
 مىبع مًضًع فعالیت مبحث

شمان 

 پیطىُادی
 يضعیت مطالعٍ

 ش
سه

    
ه  

نب
12/1/

99
 

 204الی  200مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / عبازت َای جبسی2فصل
 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق03ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق04ٍ 442الی  422چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / عبازت َای جبسی2فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق04ٍ 480الی  440چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / عبازت َای جبسی2فصل

 220الی  224مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / وگاَی بٍ فضا23فصل

 نهنکتاب علوم 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیقٍ 43 290الی  220چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / وگاَی بٍ فضا23فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیقٍ 43 029الی  294چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ پسسص َای  / وگاَی بٍ فضا23فصل

 نهنکتاب ادبیات  292الی  202چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد قیقٍد42

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ 230الی  290چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / دستًز شبان فازسی4فصل 

کتاب هوش  242الی  230چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / اختالف َا/ طبقٍ بىدی0فصل

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق44ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق40ٍ 229الی  240چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / طبقٍ بىدی/ اختالف َا0فصل

    
    

به
شن

ار
چه

13/1/
99 

 924الی  484 چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ یپاسخ بٍ سًاالت  / عبازت َای جبسی2فصل
 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق04ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق04ٍ 909الی  929چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / عبازت َای جبسی2فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق04ٍ 928الی  908چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت  / عبازت َای جبسی2فصل

 222الی  224مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  جاودازان / گًواگًوی22فصل

 نهنکتاب علوم 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 228الی  220مطالعٍ ی دزسىامٍ صفحٍ ی  / گًواگًوی جاودازان22فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 022الی  028ی  چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌسًاالت پاسخ بٍ  / گًواگًوی جاودازان22فصل

 نهنکتاب ادبیات  244الی  234چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی سًاالت پاسخ بٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق42ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 224الی  249چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی سًاالت پاسخ بٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

کتاب هوش  244الی  228چُازگصیىٍ ای اش ضمازٌ ی سًاالت پاسخ بٍ  ضباَت َا  / / طبقٍ بىدی0فصل

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق40ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق40ٍ 282الی  240اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت چُاز گصیىٍ ای  ضباَت َا / طبقٍ بىدی/ 0فصل

   
    

ه 
شنب

ج 
پن

14/1/
99

 

 993الی  903اش ضمازٌ ی سًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  / عبازت َای جبسی2فصل
 نهنکتاب ریاضی 

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق04ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق04ٍ 832الی  992اش ضمازٌ ی سًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  / عبازت َای جبسی2فصل

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیقٍ 00 840الی  834 اش ضمازٌ یسًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  / عبازت َای جبسی2فصل

 نهنکتاب علوم  043الی  022 اش ضمازٌ یسًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  / گًواگًوی جاودازان22فصل

 اندیشوند

 اوجام وطد  ضداوجام  دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 080الی  042 اش ضمازٌ یسًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  / گًواگًوی جاودازان22فصل

  204الی  229 اش ضمازٌ یسًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

 نهنکتاب ادبیات 

 اندیشوند

 د اوجام وط اوجام ضد دقیق43ٍ

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق43ٍ 294الی  209 اش ضمازٌ یسًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  / دستًز شبان فازسی4فصل 

کتاب هوش  229الی  280 اش ضمازٌ یسًاالت چُاز گصیىٍ ای پاسخ بٍ  /ضباَت َا/ طبقٍ بىدی0فصل

 واستعداد تحصیلی

 اندیشوند

 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق40ٍ

/ دستٍ بىدی / طبقٍ بىدی0فصل

 بس اساس   يیژگی َای یکسان
 اوجام وطد  اوجام ضد دقیق22ٍ 202الی  228اش چُاز گصیىٍ ای اش ضمازٌ ی پاسخ بٍ سًاالت 

 جوعه 

15/1/99 
  14/1/99الی  9/1/99دوره  دروس از تاریخ  

 

 

 


