
                                                  آهوزشگاه علوی اندیشوند

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

 صفحِ اٍل                                                                                                                                                                                       ( 1/1/99الی  24/12/98)  هفته اول    

 /ایام ّفتِ 

 تاریخ
 هٌثع هَضَع فعالیت هثحث

سهاى 

 پیطٌْادی
 ٍضعیت هطالعِ

    
ه  

شنب
24/

12/
98 

 20الی  8ٌاهِ صفحِ هطالعِ درس فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 ریاضی پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 20الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 اًجام ًطذ  ضذ  اًجام دقیق10ِ  208هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  دقت ، توزکش ، ضوارشفصل یک /   2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق25ِ 1061الی  1043ضوارُ  تطزیحیپاسخ تِ سَاالت  دقت ، توزکش ، ضوارشفصل یک /   2تخص 

 ادتیات  پٌجن 13 ٍ 12هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  / ستاى ٍ الفثای فارسیاٍل فصل 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20 20الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   ستاى ٍ الفثای فارسی/ اٍل فصل 

 9ٍ  8هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل یک  /  سًگ علَم
 علَم پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق20ِ 20لی ا 1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل یک  /  سًگ علَم

    
ه  

شنب
ک 

ی
25/

12/
98

 

 40الی  21پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 ریاضی پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 60الی  41پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 8 65الی  61پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 اًجام ًطذ   اًجام ضذ دقیقِ 20 1075الی  1062پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  دقت ، توزکش ، ضوارشفصل یک /   2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20 1090الی  1076پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  دقت ، توزکش ، ضوارشفصل یک /   2تخص 

 ام ًطذ اًج اًجام ضذ  دقیقِ 20 ًذیطوٌذا ادتیات  پٌجن 40الی  21پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / ستاى ٍ الفثای فارسیاٍل فصل 

 25الی  19هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  / اسن مفصل دٍ
 علَم پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 25

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 20الی  14هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل دٍ  /  هَاد تغییز هی کٌذ

 دو
    

ه  
شنب

26/
12/

98
 

 85الی  66خ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  پاس فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 ریاضی پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 105الی  86پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10 1096الی  1091ت چْارگشیٌِ ای ضوارُ پاسخ تِ سَاال دقت ، توزکش ، ضوارشفصل یک /   2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20 1108الی  1097ضوارُ تطزیحی پاسخ تِ سَاالت  گستزش ساٍیِ دیذ/   دٍفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 پٌجن اًذیطوٌذ علَم 20الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل دٍ  /  هَاد تغییز هی کٌذ

  40الی  21پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل دٍ  /  هَاد تغییز هی کٌذ

 اًذیطوٌذ ادتیات پٌجن

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 60الی  41پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / اسن مفصل دٍ

    
ه  

شنب
ه 

س
27/

12/
98 

 125الی  106پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 ریاضی پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  جام ضذاً دقیق30ِ 145الی  126پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1119الی  1109ضوارُ  چْارگشیٌِ ایپاسخ تِ سَاالت  گستزش ساٍیِ دیذ/   دٍفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10 222هطالعِ درسٌاهِ  کاغذ ، تا ، تزش/   سِفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1130الی  1120ضوارُ  چْارگشیٌِ ایخ تِ سَاالت پاس کاغذ ، تا ، تزش/   سِفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ یطوٌذعلَم پٌجن اًذ 60الی  41پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل دٍ  /  هَاد تغییز هی کٌذ

  70الی  61ِ ای ضوارُ  پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌ فصل دٍ  /  هَاد تغییز هی کٌذ

 اًذیطوٌذ پٌجن ادتیات

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق10ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 80الی  61پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / اسن مفصل دٍ
    

ه  
شنب

ر 
ها

چ
28/

12/
98

 

 165الی  146ُ  پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوار فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 ریاضی پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ 185الی  166پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 1148الی  1131ضوارُ  چْارگشیٌِ ایپاسخ تِ سَاالت  کاغذ ، تا ، تزش/   سِفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10 230هطالعِ درسٌاهِ  الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 اًذیطوٌذ پٌجن ادتیات 100الی  81پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / اسن مفصل دٍ

 41الی  31لعِ درسٌاهِ صفحِهطا فصل سِ  /  رًگیي کواى
 علَم پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق25ِ 25الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل سِ  /  رًگیي کواى

ج
پن

 
    

ه  
شنب

29/
12/

98
 

 205الی  186ی ضوارُ  پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ا فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 ریاضی پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ 226الی  206پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل یک /  عذدًَیسی ٍ الگَ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق15ِ 1158الی  1149ضوارُ   تطزیحیپاسخ تِ سَاالت  الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق15ِ 1168الی  1159ضوارُ   تطزیحیپاسخ تِ سَاالت  الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 اًذیطوٌذ ادتیات پٌجن 120الی  101پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / اسن مفصل دٍ

 50الی  26پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   /  رًگیي کواى  فصل سِ
 علَم پٌجن اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق25ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق25ِ 75الی  51پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل سِ  /  رًگیي کواى

جوعه   

1/1/99 
 ( 29/12/98لی ا 24/12/98)  دوره دروس هفته اول

 



 آهوزشگاه علوی اندیشوند

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

 صفحِ دٍم                                                                                                                                                                                                                  (8/1/99الی  2/1/99)   هفته دوم

ایام ّفتِ 

 ٍ تاریخ
 هٌثع هَضَع فعالیت هثحث

سهاى 

 پیطٌْادی
 ٍضعیت هطالعِ

به
شن

 2/1/
99 

 60الی  52هطالعِ درسٌاهِ صفحِ / فصل دٍ / کسز 1تخص 

 جن اندیشوندکتاب ریاضی پن

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 246الی  227پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   /  فصل دٍ / کسز 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 266الی  247پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / فصل دٍ / کسز 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 286الی  267 پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ /  فصل دٍ / کسز 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 306الی  287پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / فصل دٍ / کسز 1تخص 

 160الی  141پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / اسن مفصل دٍ
 کتاب ادبیات پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10 171الی  161پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / اسن مفصل دٍ

 90الی  76پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل سِ  /  رًگیي کواى
 علوم پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  جام ضذ اً دقیق15ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق17ِ 106الی  91پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   فصل سِ  /  رًگیي کواى

    
ه 

شنب
ک 

ی
 

3/1/
99

 

 326الی  307پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   / فصل دٍ / کسز 1تخص 

 کتاب ریاضی پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 346الی  327پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  /فصل دٍ/  کسز1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق15ِ 1180الی  1169ضوارُ   تطزیحیپاسخ تِ سَاالت  الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 1190الی  1181ضوارُ   تطزیحیت پاسخ تِ سَاال الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20 ادبیات پنجن اندیشوندکتاب  40الی  38هطالعِ درسٌاهِ صفحِ / جولِ َمفصل س

 62الی  58هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل چْار /  تزگی اس تاریخ سهیي
 علوم پنجن اندیشوندکتاب 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق20ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق15ِ 15الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْار  /  تزگی اس تاریخ سهیي      

 دو
    

ه  
شنب

4/1/
99

 

 360الی  347پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  /فصل دٍ/  کسز1تخص 

 کتاب ریاضی پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  یقِدق 8 85الی  80هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  / فصل سِ / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 380الی  361پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  /فصل سِ / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 400الی  381پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل سِ / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ / 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق14ِ 1200الی  1191ضوارُ   تطزیحیپاسخ تِ سَاالت  الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 1210الی  1201ْارگشیٌِ ای ضوارُ  پاسخ تِ سَاالت چ الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 190الی  172پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / جولِ َمفصل س
 علوم پنجن اندیشوندکتاب 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 18

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 205الی  191پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / جولِ َمفصل س

    
ه 

شنب
ه 

س
 5/1/

99 

 420الی  401پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  /فصل سِ / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ 1تخص 
 کتاب ریاضی پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 1222الی  1211پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

 35الی  16پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْار  /  تزگی اس تاریخ سهیي      
 کتاب علوم پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 55الی  36پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْار  /  تزگی اس تاریخ سهیي

فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن 

 خاًَادُ
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق10ِ کتاب ادبیات  پنجن اندیشوند 47 ٍ 46هطالعِ درسٌاهِ صفحِ 

به
شن

ر 
ها

چ
6/1/

99
    

 

 440الی  421ی ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ا /فصل سِ / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ 1تخص 

 کتاب ریاضی پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ 460الی  441پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  /فصل سِ / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ 1تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 1234الی  1223پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ   الگَیاتی/   چْارفصل  2تخص 

فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن 

 خاًَادُ
 225الی  206پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ 

 کتاب ادبیات  پنجن

 اندیشوند
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ کتاب علوم پنجن اندیشوند 76تا  70هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل پٌج /  حزکت تذى

ج
پن

 
    

ه 
شنب

7/1/
99

 

 480الی  461پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ1فصل سِ تخص 

 کتاب ریاضی پنجن اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق26ِ 501الی  481سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  پاسخ تِ / ًسثت ، تٌاسة ، درصذ1فصل سِ تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق12ِ 1243الی  1235ضوارُ   تطزیحیپاسخ تِ سَاالت  تخویي /   پٌجنفصل  2تخص 

 اًجام ًطذ  ضذ  اًجام دقیق20ِ 1251 الی 1244پاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوارُ   فصل پٌجن /  تخویي  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ کتاب علوم پنجن اندیشوند 20الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل پٌج /  حزکت تذى

فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن 

 خاًَادُ
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق21ِ اندیشوند پنجنادبیات  کتاب  245الی  226پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ 

ه 
وع

ج
8/1/

99 

فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن 

 خاًَادُ
 265الی  246پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ 

 ادبیات  پنجنکتاب 

 اندیشوند

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ

، هتطاتِ ٍ ّن فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد 

 خاًَادُ
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 285الی  266پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ علوم پنجن اندیشوندکتاب  40الی  21پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل پٌج /  حزکت تذى

 (7/1/99الی  2/1/99)  دومدوره دروس هفته 

 



                                                  آهوزشگاه علوی اندیشوند

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

  سَمصفحِ                                                                                                                                                                                                         (14/1/99الی  9/1/99)   ومسهفته 

ایام ّفتِ 

 /تاریخ
 هٌثع هَضَع فعالیت هثحث

سهاى 

 پیطٌْادی
 ٍضعیت هطالعِ

    
ه 

شنب
9/1/

99 

 116 یال 104هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  ضلعی ّا / تقارى ٍ چٌذ1فصل چْار تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ 521الی  502پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1فصل چْار تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ قیقِد 20 1267الی  1252ِ ای ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌ فصل پٌجن /  تخویي  2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ قیقِد 25 1283الی  1268پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل پٌجن /  تخویي  2تخص 

 86تا  82هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  ( 1فصل ضص  /  چِ خثز) 
علَم ضطن 

 اًذیطوٌذ

 ًجام ًطذ ا اًجام ضذ قیقِد 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 15الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  (       1فصل ضص  /  چِ خثز) 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 30الی  16پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  (       1فصل ضص  /  چِ خثز) 

    
به

شن
ک 

ی
10/1/

99
 

 541الی  522پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1 فصل چْار تخص
ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10 250هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل ضطن /  اًتقال حزکت   2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10 1289الی  1284ت تطزیحی ضوارُ پاسخ تِ سَاال فصل ضطن /  اًتقال حزکت   2تخص 

علَم پٌجن  93تا  92هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  (       2فصل ّفت /  چِ خثز) 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10

 اًجام ًطذ  ذ اًجام ض دقیقِ 25 25 یال 1ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش ( 2فصل ّفت /  چِ خثز) 

 دو
    

ه 
شنب

11/1/
99

 

 561الی  542پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1فصل چْار تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 30 581الی  562پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1فصل چْار تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1302الی  1290پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ضطن /  اًتقال حزکت   2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1314الی  1303پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ضطن /  اًتقال حزکت   2تخص 

علَم پٌجن  101الی  98هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  (       1فصل ّطت /  کار ّا آساى هی ضَد) 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 20 یال 1ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش (       1فصل ّطت /  کار ّا آساى هی ضَد) 

    
ه 

شنب
ه 

س
 

12/1/
99 

 601الی  582پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1فصل چْار تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 30

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 30 621الی 602پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1فصل چْار تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 1327الی  1315پاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوارُ  فصل ّفتن /  چَب کثزیت    2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 1339الی  1328پاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوارُ  فصل ّفتن /  چَب کثزیت    2تخص 

علَم پٌجن  40 یال 21ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش  (      1فصل ّطت /  کار ّا آساى هی ضَد) 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 57 یال 41ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش (       1فصل ّطت /  کار ّا آساى هی ضَد) 

 ادتیات  پٌجن 305الی  286پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  تطاتِ ٍ ّن خاًَادُفصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، ه

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 325الی  306پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

    
ه 

شنب
ر 

ها
چ

13/1/
99 

 640الی  622پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1فصل چْار تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 26

 اًجام ًطذ  ضذاًجام  دقیقِ 20 655الی  642پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / تقارى ٍ چٌذ ضلعی ّا1فصل چْار تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1347الی  1340پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ّفتن /  چَب کثزیت    2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10 266هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل ّطتن /  رٍاتط عذدی    2تخص 

 ادتیات  پٌجن 345الی  326پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 365لی ا 346پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

علَم پٌجن  116الی  112هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  (       2فصل ًْن /  کار ّا آساى هی ضَد) 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  ام ضذاًج دقیقِ 15 16یال 1ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش ( 2فصل ًْن /  کار ّا آساى هی ضَد) 

ج
پن

 
ه   

شنب
14/1/

99
 

 138هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  / عذدّای اعطاری1فصل پٌج تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق10ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق32ِ 688الی 656پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / عذدّای اعطاری1فصل پٌج تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق15ِ 1357الی  1348پاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوارُ  فصل ّطتن /  رٍاتط عذدی    2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق15ِ 1367الی  1358ُ رپاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوا فصل ّطتن /  رٍاتط عذدی    2تخص 

 32الی  17 ضوارُ یا یٌِت چْارگشپاسخ تِ سَاال ( 2فصل ًْن / کار ّا آساى هی ضَد) 
علَم پٌجن 

 اًذیطوٌذ
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق16ِ

 ادتیات  پٌجن 385الی  366پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 405الی  386پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  ِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُفصل چْارم / کلو

ه   
وع

ج
15/1/

99 

 ادتیات  پٌجن 425الی  406پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

 ذیطوٌذاً

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 445الی  426پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

علَم پٌجن  128الی  124هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل دّن/  خاک تا ارسش

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ ِدقیق 15

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 20الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دّن/  خاک تا ارسش

 (14/1/99الی  9/1/99)  سومدوره دروس هفته 



                                                  آهوزشگاه علوی اندیشوند

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

 چْارمصفحِ                                                                                                                                                                                                (22/1/99الی  16/1/99)    مچهارفته ه

ایام ّفتِ ٍ 

 تاریخ
 هٌثع هَضَع فعالیت هثحث

سهاى 

 پیطٌْادی
 ٍضعیت هطالعِ

    
ه  

شنب
16/1/

99 

 154الی  144هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 
ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ 708الی 689پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  اًذاسُ گیزی/ 1فصل ضص تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1377الی  1368پاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوارُ  فصل ّطتن /  رٍاتط عذدی    2تخص 

علَم پٌجن  40الی  21پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دّن/  خاک تا ارسش

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20 60الی  41پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دّن/  خاک تا ارسش

 ادتیات  پٌجن 465لی ا 446پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم/کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20 485الی  466پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم/کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد،هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

ه   
شنب

ک 
ی

17/1/
99

 

 728الی  709چْارگشیٌِ ای ضوارُ پاسخ تِ سَاالت  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 30

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 30 748الی  729پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10 1385الی  1378پاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوارُ  فصل ّطتن /  رٍاتط عذدی    2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 1397الی  1386پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ّطتن /  رٍاتط عذدی    2تخص 

 141الی  138هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل یاسدّن/  تکاریذ ، تخَریذ ٍ ...
علَم پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  ًجام ضذ ا دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 15الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یاسدّن/  تکاریذ ، تخَریذ ٍ ...

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 30الی  16پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یاسدّن/  تکاریذ ، تخَریذ ٍ ...

 دو
به

شن
    

18/1/
99

 

 768الی  749پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 
ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 30

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 30 788الی  769پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20 1411الی  1398پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  طتن /  رٍاتط عذدی   فصل ّ 2تخص 

علَم پٌجن  149الی  146هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل دٍاسدّن/  اس ریطِ تا تزگ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 20 یال1ضوارُ  یا یٌِاالت چْارگشپاسخ تِ سَ فصل دٍاسدّن/  اس ریطِ تا تزگ

 ادتیات  پٌجن 505الی  486پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل چْارم / کلوِ ّای هتزادف ، هتضاد ، هتطاتِ ٍ ّن خاًَادُ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 83ٍ  82العِ درسٌاهِ صفحِ هط فصل پٌجن / ًْاد، گشارُ، فاعل

    
ه  

شنب
ه 

س
19/1/

99 

 808الی  789پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 30

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ  828الی  809ای ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 5 276هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل ًْن /  رٍاتط اضکال    2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1421الی  1412پاسخ تِ سَاالت تطزیحی ضوارُ  فصل ًْن /  رٍاتط اضکال 2تخص 

علَم پٌجن  40 یال 21ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش اسدّن/  اس ریطِ تا تزگفصل دٍ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 20الی  1پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  آسهَى ّای تکویلی / آسهَى تخص ضیوی

 ادتیات  پٌجن 525الی  506پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  علفصل پٌجن / ًْاد، گشارُ، فا

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 545الی  526پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل پٌجن / ًْاد، گشارُ، فاعل

    
ه 

شنب
ر 

ها
چ

20/1/
99 

 848الی  829پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  یزی/ اًذاسُ گ1فصل ضص تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 26

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 868الی  849پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق10ِ 1429الی  1422تطزیحی ضوارُ پاسخ تِ سَاالت  فصل ًْن /  رٍاتط اضکال    2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1445 یال 1430ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش فصل ًْن /  رٍاتط اضکال 2تخص 

 40الی  21پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  آسهَى ّای تکویلی / آسهَى تخص فیشیک
ٌجن علَم پ

 اًذیطوٌذ
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

ج
پن

 
ه   

شنب
21/1/

99
 

 888الی  869پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق10ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ 908الی  889پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 1459 یال 1446ضوارُ  یا یٌِپاسخ تِ سَاالت چْارگش فصل ًْن /  رٍاتط اضکال 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 5 288هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل دُ/  تجسن سطح 2تخص 

 60الی  41پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  ص سهیي ضٌاسیآسهَى ّای تکویلی / آسهَى تخ
علَم پٌجن 

 اًذیطوٌذ
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 ادتیات  پٌجن 567الی  546پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل پٌجن / ًْاد، گشارُ، فاعل

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق22ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 95ٍ  92هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  ادتی فصل ضطن / اصطالحات

ه   
وع

ج
22/1/

99 

 ادتیات  پٌجن 587الی  568پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ضطن / اصطالحات ادتی

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 607الی  586ی ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ا فصل ضطن / اصطالحات ادتی

 80الی  61پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  آسهَى ّای تکویلی / آسهَى تخص سیست ضٌاسی
علَم پٌجن 

 اًذیطوٌذ
 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 (21/1/99الی  16/1/99)  چهارمدوره دروس هفته 



 

                                                  ندآهوزشگاه علوی اندیشو

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

 پٌجنصفحِ                                                                                                                                                                                                          (29/1/99  الی  23/1/99) نپنجفته ه

ایام ّفتِ ٍ 

 تاریخ
 هٌثع هَضَع فعالیت هثحث

سهاى 

 پیطٌْادی
 ٍضعیت هطالعِ

    
ه 

شنب
23/1/

99 

 923الی  909ای ضوارُ  پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ / اًذاسُ گیزی1فصل ضص تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10 190الی  188هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

 اًجام ًطذ  ًجام ضذا دقیقِ 30 944الی  924پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 1477 یال 1460ضوارُ  یحیپاسخ تِ سَاالت تطز فصل دُ/  تجسن سطح 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1490الی  1478پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دُ/  تجسن سطح 2تخص 

 ادتیات  پٌجن 621الی  608خ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ پاس فصل ضطن / اصطالحات ادتی

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 14

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 14 635الی  622پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ضطن / اصطالحات ادتی

    
به

شن
ک 

ی
24/1/

99
 

 964الی  945سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  پاسخ تِ / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 984الی  965پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق25ِ 1518الی  1491رُ پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوا فصل دُ/  تجسن سطح 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10 301ٍ 300هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل یاسدُ/  ساعت 2تخص 

 ادتیات  پٌجن 107ٍ  106هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل ّفتن / ًگارش فارسی

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 20

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق20ِ 655الی  636پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / ًگارش فارسیفصل ّفتن 

 دو
    

ه 
شنب

 
25/1/

99
 

 1004الی  985پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق30ِ 1024الی  1005پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق15ِ 1528 یال 1519ضوارُ  یحیپاسخ تِ سَاالت تطز فصل یاسدُ/  ساعت 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق8ِ 1533 یال 1529ضوارُ  یحیپاسخ تِ سَاالت تطز فصل یاسدُ/  ساعت 2تخص 

 ادتیات  پٌجن 670الی  656پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ّفتن / ًگارش فارسی

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15

 م ًطذ اًجا اًجام ضذ دقیقِ 12 683الی  671پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ّفتن / ًگارش فارسی

    
ه  

شنب
ه 

س
26/1/

99 

 1043الی 1024پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 ام ًطذ اًج اًجام ضذ دقیق30ِ 1063الی 1044پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1542الی 1534پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یاسدُ/  ساعت 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1552الی 1543پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یاسدُ/  ساعت 2تخص 

 ادتیات  پٌجن 122ٍ  116هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل ّطتن / فعل

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق30ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 703الی  684پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ّطتن / فعل

ه   
شنب

ر 
ها

چ
27/1/

99 

 1083الی 1064پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

پٌجن  ریاضی

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق26ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 1103الی 1084پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1562الی 1553پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یاسدُ/  ساعت 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 1575الی 1563پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یاسدُ/  ساعت 2تخص 

 ادتیات  پٌجن 723الی  704پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ّطتن / فعل

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق20ِ 744الی  624رگشیٌِ ای ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْا فصل ّطتن / فعل

ج
پن

 
ه  

شنب
28/1/

99
 

 1123الی 1104پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق10ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیق32ِ 1142الی 1124یٌِ ای ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْارگش / آهار ٍ احتوال1فصل ّفت تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 5 310هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل دٍاسدُ/  رٍس، هاُ، سال 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 10 1580 یال 1576ضوارُ  یحیپاسخ تِ سَاالت تطز فصل دٍاسدُ/  رٍس، هاُ، سال 2تخص 

 130هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل ًْن / هفعَل
 ادتیات  پٌجن

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 5

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 20 764الی  745پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ًْن / هفعَل

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 21 785الی  765پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل ًْن / هفعَل

ه   
وع

ج
29/1/

99 

 ادتیات  پٌجن 138هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل دّن / ضویز

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 5

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 17 802الی  786پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دّن / ضویز

 (28/1/99الی  23/1/99)  پنجندوره دروس هفته 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  آهوزشگاه علوی اندیشوند

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

 ضطنصفحِ                                                                                                                                                                                                 (1/1/99الی  29/1/99)    نششفته ه

ایام ّفتِ 

 /تاریخ
 هٌثع هَضَع فعالیت هثحث

سهاى 

 پیطٌْادی
 ٍضعیت هطالعِ

    
ه 

شنب
3

0
/1/

99 

 1590 یال 1581پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  اسدُ/  رٍس، هاُ، سالفصل دٍ 2تخص 
ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1590 یال 1581پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دٍاسدُ/  رٍس، هاُ، سال 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15 1599 یال 1591پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  رٍس، هاُ، سالفصل دٍاسدُ/   2تخص 

 ادتیات  پٌجن 146الی  142هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل یاسدّن / هَصَف ٍ صفت، هضاف ٍ هضاف الیِ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 15

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 23 825الی  803پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  ٍ هضاف الیِ فصل یاسدّن / هَصَف ٍ صفت، هضاف

    
به

شن
ک 

ی
3

1
/1/

99
 

 314هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل سیشدّن/  رٍاتط فاهیلی 2تخص 
ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق5ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 1609 یال 1600ضوارُ  یحیتِ سَاالت تطزپاسخ  یلی/  رٍاتط فاهیشدّنفصل س 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 25 1626الی  1610پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  یلی/  رٍاتط فاهیشدّنفصل س 2تخص 

 ادتیات  پٌجن 850الی  826ی ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ا فصل یاسدّن / هَصَف ٍ صفت، هضاف ٍ هضاف الیِ

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 25

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 25 876الی  851پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل یاسدّن / هَصَف ٍ صفت، هضاف ٍ هضاف الیِ

 دو
    

ه 
شنب

 1/2/
99

 

 319هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  ّافصل چْاردّن/  رسن پیَستِ ی ضکل  2تخص 
 ریاضی پٌجن 

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیق5ِ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10 1632 یال 1627ضوارُ  یحیپاسخ تِ سَاالت تطز فصل چْاردّن/  رسن پیَستِ ی ضکل ّا 2تخص 

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 15 1642الی  1633گشیٌِ ای ضوارُ پاسخ تِ سَاالت چْار فصل چْاردّن/  رسن پیَستِ ی ضکل ّا 2تخص 

 157ٍ  156هطالعِ درسٌاهِ صفحِ  فصل دٍاسدّن / قیذ
 ادتیات  پٌجن

 اًذیطوٌذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ  دقیقِ 10

 م ًطذ اًجا اًجام ضذ دقیقِ 12 888الی  877پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دٍاسدّن / قیذ

 اًجام ًطذ  اًجام ضذ دقیقِ 12 900الی  889پاسخ تِ سَاالت چْارگشیٌِ ای ضوارُ  فصل دٍاسدّن / قیذ

 شنبه      سه 

2/2/99 
 (1/1/99الی  29/1/99)  نششدوره دروس هفته 

 


