
                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 

 ( 23/12/98 الی 17/12/98دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ اٍل 

صفحِ اٍل 
/ ایام ّفتِ 

تاسیخ 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه  

شنب
17/

12/
98 

 19 الی 10هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ ساّثشدّای حل هسالِ /  فصل صفش  /1تخص 
کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 20 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق5ِ 236هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ تَاًوٌذی ّای رٌّی / فصل یک  /2تخص 

کتاب علوم ششن  10 الی 8هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ  هْاست سٍش علوی/  فصل یک  

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 20 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   هْاست سٍش علوی/  فصل یک  

 صتاى ٍ ادتیات فاسسی فصل اٍل آسایِ ّای 1تخص 

ادتی 
 12  الی 9هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ 

 کتاب ادبیات ششن

اًذیطوٌذ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

 20 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  دقت ٍ ضواسش / فصل یک / تخص اٍل 

کتاب هوش 

واستعذاد تحصیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

    
ه   

شنب
ک 

ی
18/

12/
98

 

 ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 
 40 الی 21پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 60 الی 41پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 1190 الی 1173پاسخ تِ سَاالت تطشیحی  تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

کتاب علوم ششن  40 الی 21پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  هْاست سٍش علوی /  فصل یک  

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 20

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 23 الی 18هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ سشگزضت دفتش هي /  فصل دٍ  

فصل اٍل آسایِ ّای / صتاى ٍ ادتیات فاسسی1تخص 

ادتی 
 20 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب ادبیات ششن 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

فصل اٍل آسایِ ّای / صتاى ٍ ادتیات فاسسی1تخص 

ادتی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 40 الی 21پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 40 الی 21پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  دقت ٍ ضواسش / فصل یک / تخص اٍل 

کتاب هوش 

واستعذاد تحصیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

    
ه  

شنب
و 

د
19/

12/
98

 

 90 الی 61پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 15 99 الی 91پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 42 الی 34هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ  ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 25 1210 الی 1191پاسخ تِ سَاالت تطشیحی  تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

فصل اٍل              / صتاى ٍ ادتیات فاسسی 1تخص 

آسایِ ّای ادتی 
 60 الی 41پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب ادبیات  ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

فصل اٍل              / صتاى ٍ ادتیات فاسسی 1تخص 

آسایِ ّای ادتی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 17 80 الی 61پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب هوش  60 الی 41پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  دقت ٍ ضواسش / فصل یک / تخص اٍل 

واستعذاد تحصیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 16 76 الی 61پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  دقت ٍ ضواسش / فصل یک / تخص اٍل 

 

 



 آهوزشگاه علوی انذیشونذ                                                 

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

 

 ( 23/12/98 الی 17/12/98دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ اٍل 

صفحِ دٍم 
ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه  

شنب
ه 

س
20/

12/
98

 

 120 الی 100پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق32ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 140 الی 121پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ 1230 الی 1211پاسخ تِ سَاالت تطشیحی ضواسُ تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

 20 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سشگزضت دفتش هي /  فصل دٍ  

کتاب علوم ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق20ِ 40 الی 21پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سشگزضت دفتش هي /  فصل دٍ  

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق20ِ 56 الی 41پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سشگزضت دفتش هي /  فصل دٍ  

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد 
کتاب ادبیات   26  الی 25هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ 

ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 100 الی 81پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 96 الی 77پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تصاٍیش جا ساصی ضذُ / فصل یک / تخص اٍل 

کتاب هوش و 

استعذاد تحصیلی 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

    
    

به
شن

ار
چه

21/
12/

98 

 160 الی 141پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق35ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق35ِ 180 الی 161پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 1241 الی 1231پاسخ تِ سَاالت تطشیحی تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2تخص /فصل یک 

 43 الی 32هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ کاسخاًِ کاغزساصی /  فصل سِ  

کتاب علوم ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 20 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ کاسخاًِ کاغزساصی /  فصل سِ  

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 40 الی 21پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ کاسخاًِ کاغزساصی /  فصل سِ  

کتاب هوش  116 الی 97پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تصاٍیش جا ساصی ضذُ / فصل یک / تخص اٍل 

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 136 الی 117پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُتصاٍیش جا ساصی ضذُ / فصل یک / تخص اٍل 

    
ه 

شنب
ج 

 پن
  

22/
12/

98
 

 200 الی 181پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق35ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 35 220 الی 201پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 18 1260 الی 1242پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد 
 120 الی 101پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب ادبیات  

ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

 157الی137پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُتصاٍیش جا ساصی ضذُ / فصل یک / تخص اٍل 
کتاب هوش 

واستعذاد تحلیلی 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 21

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 177 الی158پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُاجضای یکساى / فصل یک / تخص اٍل 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق11ِ 188الی178پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُاجضای یکساى / فصل یک / تخص اٍل 

جوعِ  

23/12/98 
( 4+هجذه )ازکتاب نوونه سواالت تیسهوشاى کشوری   2و 1بخش اول آزهوى های تألیفی حل آزهوى   + 22/12/98 الی 17/12/98دوره  دروس از تاریخ  

 



 

 

                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 ( 23/12/98 الی 24/12/98دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ دٍم 

         صفحِ سَم 

ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
به

شن
 

24/
12/

98
 

  240 الی 221پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 
کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ  260 الی 241پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 20  1280 الی 1261پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

کتاب علوم ششن   56 الی 41پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  کاسخاًِ کاغزساصی     /  فصل سِ  

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  رقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ 67 الی 57پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  کاسخاًِ کاغزساصی     /  فصل سِ  

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد   
 140 الی 121پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب ادبیات  ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد   
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 160 الی 141پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
کتاب هوش  208 الی 189پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 20

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 20 228 الی 209پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

ه   
شنب

ک 
ی

25/
12/

98
 

  280 الی 261پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 
کتاب ریاضی ششن 

 انذیشونذ

 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق18ِ  292 الی 281پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ   ساّثشدّای حل هسالِ/  فصل صفش  /1تخص 

  اًجام ًطذاًجام ضذ دقیق20ِ   79 الی70هطالعِ دسسٌاهِ صفحِکسش / فصل دٍ  /1تخص 

  اًجام ًطذاًجام ضذ دقیق20ِ  1300 الی 1281پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

کتاب علوم ششن  56 الی52هطالعِ دسسٌاهِ صفحِسفش تِ اعواق صهیي      /  فصل چْاس  

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 15 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ سفش تِ اعواق صهیي      /  فصل چْاس  

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
کتاب هوش  258 الی229پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 14 271 الی 259پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد   
 180 الی 161پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

ادبیات  ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد   
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 200 الی 181پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

    
    

ه 
شنب

دو
26/

12/
98

 

کتاب ریاضی ششن  312 الی 293پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ کسش / فصل دٍ / 1تخص 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 30

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 30  1320 الی 1301پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

کتاب علوم ششن  35 الی 16پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُسفش تِ اعواق صهیي      /  فصل چْاس  

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 20

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 50الی 36پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سفش تِ اعواق صهیي     /  فصل چْاس  

فصل دٍم سٍاتظ ٍاطگاى ّن خاًَادُ ، هتشادف ، 

هتضاد   
کتاب ادبیات  ششن  225 الی 201پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 25

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 58  الی 42هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ فصل سَم دستَس صتاى  فاسسی /تخص یک 

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
کتاب هوش  286 الی272پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 301 الی 287پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 

 



                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 ( 1/1/99 الی 24/12/98دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ دٍم 

 صفحِ چْاسم

/ ایام ّفتِ 

تاسیخ 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه 

شنب
ه 

س
  

27/
12/

98
 

  332 الی 313پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ کسش / فصل دٍ /1 تخص 
کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق30ِ  352 الی 333پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  کسش/ فصل دٍ / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق20ِ  1335 الی 1321پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 

کتاب ادبیات  ششن  240 الی 226پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُفصل سَم دستَس صتاى  فاسسی /تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 255 الی 241پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُفصل سَم دستَس صتاى  فاسسی /تخص یک 

کتاب علوم ششن  71 الی 64هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ صهیي پَیا      /  فصل پٌج 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 15الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ صهیي پَیا      /  فصل پٌج 

سشی ٍ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

دًثالِ ضکل ّا 
کتاب هوش  316 الی302پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

سشی ٍ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

دًثالِ ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 331 الی 317پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

    
به

شن
ار

چه
    

28/
12/

98 

  370 الی 353پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ کسش / فصل دٍ / 1تخص 

کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ  390 الی 371پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ کسش / فصل دٍ / 1تخص 

  1335 الی 1321پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تَاًوٌذی ّای رٌّی  / 2فصل یک تخص 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ

 263 الی 262هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ هشتع جادٍیی  / 2فصل / تخص دٍ

کتاب علوم ششن  30الی 16پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ صهیي پَیا      /  فصل پٌج 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 45الی 31پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ صهیي پَیا      /  فصل پٌج 

کتاب ادبیات  ششن  270 الی 256پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُفصل سَم دستَس صتاى  فاسسی /تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 15 285 الی 271پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُفصل سَم دستَس صتاى  فاسسی /تخص یک 

سشی ٍ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

دًثالِ ضکل ّا 
کتاب هوش  347 الی 332پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

سشی ٍ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

دًثالِ ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 363 الی348پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

    
ه 

شنب
ج 

 پن
  

29/
12/

98
 

  411 الی 391پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ کسش / فصل دٍ / 1تخص 

کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق5ِ   99الی98هطالعِ دسسٌاهِ صفحِاعذاد اعطاسی / فصل سِ 1/تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ  431 الی412پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ اعذاد اعطاسی / فصل سِ 1/تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 1357 الی 1346پاسخ تِ سَاالت تطشیحی ضواسُ  هشتع جادٍیی  / 2فصل / تخص دٍ

کتاب علوم ششن  55 الی 46پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ صهیي پَیا      /  فصل پٌج 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 30

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ 88الی80هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ      1ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ضطن

کتاب ادبیات  ششن  300 الی 286پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُفصل سَم دستَس صتاى  فاسسی /تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

   اًجام ًطذاًجام ضذ  دقیق15ِ 315 الی 301پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُفصل سَم دستَس صتاى  فاسسی /تخص یک 

سشی ٍ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

دًثالِ ضکل ّا 
کتاب هوش  379 الی 364پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

سشی ٍ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

دًثالِ ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 390 الی 376پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

جوعِ  

    1/1/99 
( 4+هجذه )ازکتاب نوونه سواالت تیسهوشاى کشوری  4و 3بخش اول آزهوى های تألیفی آزهوى   + 29/12/97 الی 24/12/96دوره  دروس از تاریخ  

 



                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

...  برناهه دوره دروس دانش آهوزاى پایه ششن جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى و 
 ( 8/1/99 الی 2/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ سَم 

 صفحِ پٌجن

ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

ه   
شنب

    2/1/
99 

 451 الی432پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُفصل سِ اعذاد اعطاسی / 1تخص 
کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق30ِ 471 الی 452پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل سِ اعذاد اعطاسی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 1370 الی 1358پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ هشتع جادٍیی  / 2فصل  / 2تخص 

کتاب ادبیات  ششن  330 الی 316پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 345 الی 331پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 

کتاب علوم ششن  16 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  1ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ضطن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 33 الی 17پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  1ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ضطن

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
کتاب هوش  415 الی 391پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 430 الی 416پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

    
ه 

شنب
ک 

ی
3/1/

99
 

 490 الی 472پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ اعذاد اعطاسی / 1فصل سِ تخص 
کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 32 511 الی 491پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ اعذاد اعطاسی / 1فصل سِ تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 5 270هطالعِ دسسٌاهِ صفحِتخویي   / 3فصل  / 2تخص 

 360 الی 346پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 
کتاب ادبیات  ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 15 375 الی 361پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 

کتاب علوم ششن  51 الی 34پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  1ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ضطن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 69 الی 52پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  1ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ضطن

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
هوش کتاب  445 الی 431پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 460 الی 446پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

    
ه 

شنب
دو

    4/1/
99 

هشکض /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... تقاسى ٍ تقاسى هشکضی ٍ 
 118 الی 112هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

هشکض /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... تقاسى ٍ تقاسى هشکضی ٍ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق12ِ 520 الی512پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

هشکض /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... تقاسى ٍ تقاسى هشکضی ٍ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 540 الی 521پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق5ِ 1372 الی 1371پاسخ تِ سَاالت تطشیحی تخویي   / 3فصل  / 2تخص 

تخویي   / 3فصل  / 2تخص 
 ی ال1373پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

1387 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

کتاب ادبیات   390 الی 376پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 

ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 415 الی 391پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم  /تخص یک 

کتاب علوم ششن  81الی 70پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  1ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ضطن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق11ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 106 الی101هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ 2ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ّفتن

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
هوش کتاب  475 الی 461پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 15

سشی ٍ دًثالِ /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

ضکل ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 490 الی 476پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 

 



                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 ( 8/1/99 الی 2/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ سَم 

                                                                                                             صفحِ ضطن

ایام ّفتِ 

تاسیخ  / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه   

شنب
ه 

س
5/1/

99
 

هشکض تقاسى ٍ تقاسى /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... هشکضی ٍ 
 560 الی541پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

ریاضی ششن کتاب 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

هشکض تقاسى ٍ تقاسى /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... هشکضی ٍ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 580 الی 561پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

تخویي   / 3فصل  / 2تخص 
 ی ال1388پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

1400 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق18ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 1411 ی ال1401پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ تخویي   / 3فصل  / 2تخص 

کتاب ادبیات  ششن  430الی 416پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 15 445 الی 431پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 

علوم ششن کتاب  15الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  2ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ّفتن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 15

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 15 30 الی 16پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  2ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ّفتن

هوش واستعذاد  505 الی 491پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سشی ٍ دًثالِ ضکل ّا /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

 تحلیلی

 انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 15

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 520 الی 506پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سشی ٍ دًثالِ ضکل ّا /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

    
ه  

شنب
ار

چه
6/1/

99
    

هشکض تقاسى ٍ تقاسى /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... هشکضی ٍ 
 600 الی 581پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

ریاضی ششن کتاب 

انذیشونذ 

 دقیق30ِ
  اًجام ًطذ اًجام ضذ

هشکض تقاسى ٍ تقاسى /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... هشکضی ٍ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ 615 الی 601پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق5ِ 276هطالعِ دسسٌاهِ صفحِتقاسى /چشخص/دٍساى/   چْاسفصل /2تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق5ِ 1414 الی 1412پاسخ تِ سَاالت تطشیحی تقاسى /چشخص/دٍساى/   چْاسفصل /2تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 1429ی ال1415پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ تقاسى /چشخص/دٍساى/   چْاسفصل /2تخص 

ادبیات  ششن کتاب  460الی 446پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم/تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ 475 الی 461پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی /فصل سَم /تخص یک 

علوم ششن کتاب  50الی 31پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  2ٍسصش ٍ ًیشٍی /  فصل ّفتن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 20

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 10 117 الی 115هطالعِ دسسٌاهِ صفحِهی خَاّن تساصم /  فصل ّطتن

کتاب هوش  540 الی 521پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سشی ٍ دًثالِ ضکل ّا /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 20

  اًجام ًطذ اًجام ضذ رقیقِ 20 558 الی 541پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  سشی ٍ دًثالِ ضکل ّا /الگَیاتی/ فصل دٍم / تخص اٍل 
    

    
به

شن
ج 

پن
7/1/

99
 

هشکض تقاسى ٍ تقاسى /فصل چْاسم تقاسى ٍ هختصات / 1تخص 

... هشکضی ٍ 
 623 الی 616پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

ریاضی کتاب 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق45ِ 151 الی 136هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 1449ی ال1430 یحل تست ّاتقاسى /چشخص/ٍساى  چْاسفصل / 2تخص 

ادبیات  کتاب  490الی 476پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم /تخص یک 

ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 20 510 الی 491پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُدستَس صتاى  فاسسی / فصل سَم/تخص یک 

کتاب علوم ششن  20 الی1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ هی خَاّن تساصم /  فصل ّطتن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق20ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 128 الی 122هطالعِ دسسٌاهِ صفحِسفش اًشطی /  فصل ًْن

 دستِ تٌذی/ ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 
 الی 559پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد  580

 تحلیلی انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیقِ 23

 دستِ تٌذی/ ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 
 الی 581پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

590 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق10ِ

جوعه     

8/1/99 
( 4+هجذه )ازکتاب نوونه سواالت تیسهوشاى کشوری  6و 5بخش اول آزهوى های تألیفی آزهوى  + 7/1/99 الی 2/1/99دوره از تاریخ  

 



 آهوزشگاه علوی انذیشونذ

...  برناهه دوره دروس دانش آهوزاى پایه ششن جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى و 
 ( 15/1/99 الی 9/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ چْاسم 

 صفحِ ّفتن

ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

ه   
شنب

 
9/1/

99
 

 640 الی 624پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی /1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 660 الی 641پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 1463 ی ال1450پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ تقاسى /چشخص/دٍساى/   چْاسفصل /2تخص 

کتاب ادبیات   524 الی 511پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُاهالی فاسسی / فصل چْاسم/تخص یک 

ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق21ِ 545 الی 525پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُاهالی فاسسی / فصل چْاسم/تخص یک 

کتاب علوم  135 الی 129هطالعِ دسسٌاهِ صفحِسفش اًشطی      /  فصل ًْن

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 15 الی1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ سفش اًشطی      /  فصل ًْن

ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 

دستِ تٌذی / 
کتاب هوش  605 الی 591پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 

دستِ تٌذی / 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 620 الی 606پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

    
ه  

شنب
ک 

ی
10/1/

99
 

 680 الی 661پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 700 الی 681پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق5ِ  286هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 1472 الی 1464پاسخ تِ سَاالت تطشیحی تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 

آضٌایی تا ضعش ٍ          / تخص یک / فصل پٌجن

قالة ّای ضعشی 
 100 الی 96هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ 

ادبیات  ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

آضٌایی تا ضعش ٍ         / تخص یک / فصل پٌجن

قالة ّای ضعشی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 570 الی 546پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب علوم  30 الی 16پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ سفش اًشطی      /  فصل ًْن

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 50 الی31پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ سفش اًشطی      /  فصل ًْن

ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 

دستِ تٌذی / 
کتاب هوش  635 الی 621پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 

 دستِ تٌذی/ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 650 الی 636پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

    
ه 

شنب
و 

د
11/1/

99 

 720 الی 701پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 740 الی 721پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 1491 الی 1473پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 

آضٌایی تا ضعش ٍ        / تخص یک / فصل پٌجن

قالة ّای ضعشی 
   ششنیاتادب 585 الی 571پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 110الی 108هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ تاسیخ ادتیات / فصل ضطن/تخص یک 

کتاب علوم  73 الی 51پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ سفش اًشطی      /  فصل ًْن

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق22ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 93 الی74پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ سفش اًشطی      /  فصل ًْن

ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 

دستِ تٌذی / 
کتاب هوش  675 الی 651پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

واستعذاد تحلیلی 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

ضثاّت ّا / اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 

دستِ تٌذی / 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 690 الی 676پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  



 

 آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 ( 15/1/99 الی 9/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ چْاسم 

 صفحِ ّطتن

/ ایام ّفتِ 

تاسیخ 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

به
شن

ه 
س

12/1/
99

 

 760 الی 741پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 780 الی 761پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 1506 الی 1492پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 

   ششنیاتادبکتاب  113 الی 111هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ تاسیخ ادتیات / فصل ضطن/تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 600 الی 586پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُتاسیخ ادتیات / فصل ضطن/تخص یک 

کتاب علوم ششن  154 الی 148هطالعِ دسسٌاهِ صفحِخیلی تضسگ ، خیلی کَچک      /  فصل دّن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق10ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 15 الی1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ خیلی تضسگ ، خیلی کَچک      /  فصل دّن

/ اختالف ّا / فصل سَم / تخص اٍل 

دستِ تٌذی / ضثاّت ّا 
 703 الی 691پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد 

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق12ِ

چشخص دس / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى / صفحِ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 720 الی 704پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

   
   

ثِ
ضٌ

اس 
چْ

13/1/
99 

 800 الی 781پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 820 الی 801پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ 1506 الی 1492پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 

   ششنیاتادبکتاب  615الی 601پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُتاسیخ ادتیات / فصل ضطن/تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 630الی 616پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُتاسیخ ادتیات / فصل ضطن/تخص یک 

کتاب علوم ششن  35الی16پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ خیلی تضسگ ، خیلی کَچک      /  فصل دّن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق20ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 10 164 الی 162هطالعِ دسسٌاهِ صفحِضگفتیْای تشگ      /  فصل یاصدّن

چشخص دس / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى / صفحِ 
 745 الی 721پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد 

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

چشخص دس / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى / صفحِ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 760 الی 746پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

   
 ِ

ٌث
 ض

ج
پٌ

14/1/
99 

 840 الی 821پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ 860 الی 841پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 1516 الی 1507پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 

   ششنیاتادبکتاب  645الی 631پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُتاسیخ ادتیات / فصل ضطن/تخص یک 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ 655الی 646پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُتاسیخ ادتیات / فصل ضطن/تخص یک 

کتاب علوم ششن  170 الی 165هطالعِ دسسٌاهِ صفحِضگفتیْای تشگ      /  فصل یاصدّن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق20ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 10 15 الی1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ ضگفتیْای تشگ      /  فصل یاصدّن

چشخص دس / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى / صفحِ 
 775 الی 761پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد 

 تحلیلی انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

چشخص دس / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى / صفحِ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 790 الی 776پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

جوعِ  

    15/1/99 
 (4+هجذه )  ازکتاب نوونه سواالت تیسهوشاى کشوری  8و 7بخش اول آزهوى های تألیفی آزهوى  + 14/1/99 الی 8/1/99دوره از 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 ( 22/1/99 الی 16/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ پٌجن 

 صفحِ ًْن

ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

ه 
شنب

 
16/1/

99
 

فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
 الی 861پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

880 

ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
 الی 881پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

900 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 
 1517پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1531الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

هعاًی ٍهفاّین عثاست / فصل ّفتن/تخص یک 

ّا 

 الی 656پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

670 
  یاتادبکتاب 

 ششن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

هعاًی ٍهفاّین عثاست / فصل ّفتن/تخص یک 

ّا 

 الی 671پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

685 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

 ضگفتیْای تشگ     /  فصل یاصدّن
 16پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب علوم ششن  30الی

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

ضگفتیْای تشگ      /  فصل یاصدّن
 31پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

 45الی
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

/ چشخص دس صفحِ / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى 

 الی 791پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد  815

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

/ چشخص دس صفحِ / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى 

 الی 816پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

830 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

ه   
شنب

ک 
ی

17/1/
99

 

فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
 الی 901پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

920 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق35ِ

فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
 الی 921پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

942 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق35ِ

تجسن حجن  /   پٌجنفصل / 2تخص 
 1532پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1546الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

هعاًی ٍهفاّین عثاست / فصل ّفتن/تخص یک 

ّا 

 الی 686پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

690 
  یاتادبکتاب 

 ششن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

هعاًی ٍهفاّین عثاست / فصل ّفتن/تخص یک 

ّا 

 الی 691پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

705 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

/ چشخص دس صفحِ / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى 

 831پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد  845الی 

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

/ چشخص دس صفحِ / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى 

 846پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 860الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

ه   
شنب

و 
د

18/1/
99

 

فصل پٌجن اًذاصُ گیشی / 1تخص 
 الی 943پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

961 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق35ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ  202 تا 196هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ ًسثت ٍ تٌاسة  / 1فصل ضطن تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق5ِ 1556 الی 1547پاسخ تِ  سَاالت تطشیحی َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 1566 الی 1557حل سَاالت تطشیحی َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 

/ چشخص دس صفحِ / فصل چْاسم / تخص اٍل 

... پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى 

 الی 861پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد  880

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق20ِ

/ چشخص دس صفحِ / فصل چْاسم / تخص اٍل 

 ...پاًچ ٍ تشش ٍ/ تاصتاب ٍ دٍساى 

 881پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 903الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20

 

 

 



 

                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 

 ( 22/1/99 الی 16/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ پٌجن 

 صفحِ دّن

ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه  

شنب
ه 

س
19/1/

99
 

فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 
 962پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 980الی 

کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 
 981پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1000الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ 1575 الی 1567پاسخ تِ  سَاالت تطشیحی َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 

َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 
 1576پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1595الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

هعاًی ٍهفاّین عثاست ّا / فصل ّفتن/تخص یک 
 الی 706پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

720 
   ششنیاتادبکتاب 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى یک خَد اسصیاتی /تخص سِ 

/ ضواسش هکعة ّا / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی 

 904پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 920الی 
کتاب هوش 

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

/ ضواسش هکعة ّا / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی 

 921پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 935الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

به
شن

ار
چه

20/1/
99

 

فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 
 1001پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1020الی 

کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 30

فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 
 1021پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1040الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 
 1596پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1615الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

   ششنیاتادبکتاب آصهَى دٍ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى سِ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

ضگفتیْای تشگ /  فصل یاصدّن
  46پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

کتاب علوم ششن  60الی

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

ضگفتیْای تشگ /  فصل یاصدّن
 61پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ

 80الی
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

/ ضواسش هکعة ّا / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی 

 936پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 950الی 
کتاب هوش 

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

/ ضواسش هکعة ّا / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی 

 951پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 975الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

ه 
شنب

ج 
پن

21/1/
99 

 

فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 
 1040پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1060الی 

کتاب ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 30

فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 
 1061پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1080الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 
 1616پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 1635الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

   ششنیاتادبکتاب آصهَى چْاس خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى پٌج خَد اسصیاتی /تخص سِ 

/ ضواسش هکعة ّا / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی 

 976پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد  990الی 

 تحلیلی انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

/ ضواسش هکعة ّا / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی 

 991پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1105الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

جوعه 

22/1/99 
 (4+هجذه )  ازکتاب نوونه سواالت تیسهوشاى کشوری  10و 9بخش اول آزهوى های تألیفی آزهوى  + 21/1/99 الی 16/1/99دوره از 



 

                                                  آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 ( 29/1/99 الی 23/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ ضطن 

 صفحِ یاصدّن

ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

23/1/
99

ه 
شنب

    
   

  1100 الی 1081پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 
ریاضی ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ  1098 الی 1082پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ فصل ضطن ًسثت ٍ تٌاسة  / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ 1655 الی 1636پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 

  یاتادبکتاب آصهَى ضص خَد اسصیاتی /تخص سِ 

 ششن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى ّفت  خَد اسصیاتی/تخص سِ 

ضواسش         / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی / هکعة ّا 
هوش واستعذاد  1120 الی 1106پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

ضواسش        / فصل پٌجن / تخص اٍل 

 ...صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی / هکعة ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 1145 الی 1121پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

کتاب علوم ششن  184 الی 180هطالعِ دسسٌاهِ جٌگل تشای کیست ؟      /  فصل دٍاصدّن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 15 الی 1پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ جٌگل تشای کیست ؟      /  فصل دٍاصدّن

ه 
شنب

ک 
ی

24/1/
99

 

  225 الی 220هطالعِ دسسٌاهِ صفحِ تقشیة / فصل ّفتن  / 1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ  1120 الی 1099پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تقشیة /  فصل ّفتن  / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ  1140 الی 1121پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تقشیة /فصل ّفتن   / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 1676 الی 1656پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  َّش سیاضی /  6 فصل / 2تخص 

  یاتادبکتاب آصهَى ّطت خَد اسصیاتی /تخص سِ 

 ششن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15آصهَى ًِ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

ضواسش          / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی / هکعة ّا 
هوش واستعذاد  1160 الی 1146پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ  دقیق15ِ

ضواسش        / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی / هکعة ّا 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 20 1180 الی 1161پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

    
ه  

شنب
دو

25/1/
99

 

  1160 الی 1141پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تقشیة / فصل ّفتن  / 1تخص 

کتاب ریاضی 

ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق18ِ  1172 الی 1161پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  تقشیة / فصل ّفتن  / 1تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق10ِ 1683 الی 1677پاسخ تِ  سَاالت تطشیحی َّش ٌّذسی /  7 فصل / 2تخص 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ 1703 الی 1684پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  َّش ٌّذسی /  7 فصل / 2تخص 

  یاتادبکتاب آصهَى دُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

 ششن

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15 آصهَى یاصدُخَد اسصیاتی /تخص سِ 

ضواسش هکعة / فصل پٌجن / تخص اٍل 

... صاٍیِ دیذ ٍ/ هَقعیت یاتی / ّا 
 1200 الی 1180پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد 

تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

تکویل جولِ / عثاست ٍ ضشب الوثل ّا/ 

...... ّای کاس تشدی ٍ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ 1215 الی 1201پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 

 

 

 



 

 آهوزشگاه علوی انذیشونذ

...  برناهه دوره دروس دانش آهوزاى پایه ششن جهت آهادگی برای آزهوى تیر هوشاى و 
 ( 29/1/99 الی 23/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ ضطن 

 صفحِ دٍاصدّن

ایام ّفتِ 

تاسیخ / 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه  

شنب
ه 

س
26/1/

99
 

َّش ٌّذسی /  7 فصل / 2تخص 
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

کتاب ریاضی ششن  1720 الی 1704

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

َّش ٌّذسی /  7 فصل / 2تخص 
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1735 الی 1721
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

   ششنیاتادبکتاب آصهَى دٍاسصُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى سیضدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

عثاست / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ٍ ضشب الوثل ّا

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

هوش واستعذاد  1230 الی 1216

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

عثاست / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ٍ ضشب الوثل ّا

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1245 الی 1231
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

جٌگل تشای کیست ؟      /  فصل دٍاصدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 15 الی 1

کتاب علوم ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

جٌگل تشای کیست ؟      /  فصل دٍاصدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 30 الی 16
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

جٌگل تشای کیست ؟      /  فصل دٍاصدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 50 الی 36
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

    
ه  

شنب
ار

چه
27/1/

99
 

َّش ٌّذسی /  7 فصل / 2تخص 
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1756 الی 1736
 

کتاب ریاضی ششن 

 انذیشونذ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق30ِ

َّش ٌّذسی /  7 فصل / 2تخص 
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1772 الی 1757
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق25ِ

   ششنیاتادبکتاب آصهَى چْاسدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى پاًضدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

عثاست / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ٍ ضشب الوثل ّا

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1260 الی 1246
کتاب هوش 

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

عثاست / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ٍ ضشب الوثل ّا

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1285 الی 1261
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

جٌگل تشای کیست ؟      /  فصل دٍاصدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 65 الی 51

کتاب علوم ششن 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

جٌگل تشای کیست ؟      /  فصل دٍاصدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 80 الی 66
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

    
ه  

شنب
ج 

پن
28/1/

99 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 25 200 الی 196هطالعِ دسسٌاهِ سالن تواًین      /  فصل سیضدّن

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 25 206 الی 201هطالعِ دسسٌاهِ سالن تواًین      /  فصل سیضدّن

سالن تواًین      /  فصل سیضدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ 

 15 الی 1
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

   ششنیاتادبکتاب آصهَى ضاًضدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى ّفذُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

عثاست / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ٍ ضشب الوثل ّا

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1300 الی 1286
کتاب هوش 

واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

عثاست / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ٍ ضشب الوثل ّا

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1306 الی 1301
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

جوعه 

29/1/99 
 (4+هجذه )   ازکتاب نوونه سواالت تیسهوشاى کشوری 12و 11بخش اول آزهوى های تألیفی آزهوى  + 28/1/99 الی 23/1/99دوره از 

 



 آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 

 

 ( 5/2/99 الی 30/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ ّفتن 

 صفحِ سیضدّن

/ ایام ّفتِ 

تاسیخ 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه  

شنب
3
0

/1/
99 

   ششنیاتادبکتاب آصهَى ّجذُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ آصهَى ًَصدُ خَد اسصیاتی/تخص سِ 

سالن تواًین      /  فصل سیضدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 30 الی 16ضواسُ 

کتاب علوم ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

سالن تواًین      /  فصل سیضدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 55 الی 31ضواسُ
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

 سالن تواًین     /  فصل سیضدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 60 الی 56ضواسُ
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

/ استثاط کلوات / فصل دٍم / تخص دٍم 

ًسثت / تَالی ّا/ ًوَداسّای هفَْهی

...... ّای خاًَادگی ٍ

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 1325 الی 1307ضواسُ  
هوش واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

/ استثاط کلوات / فصل دٍم / تخص دٍم 

/          تَالی ّا/ ًوَداسّای هفَْهی

 ......ًسثت ّای خاًَادگی ٍ

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 1345 الی 1326ضواسُ  
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

 13آصهَى   تخص اٍل آصهَى ّای تألیفی
نوونه سواالت تیسهوشاى 

 (4+هجذه )کشوری 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ

ه 
شنب

ک 
ی

3
1

/1/
99

 

آصهَى تیست خَد اسصیاتی /تخص سِ 
   ششنیاتادبکتاب 

انذیشونذ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

سالن تواًین      /  فصل سیضدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 75 الی 60ضواسُ
کتاب علوم ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

سالن تواًین      /  فصل سیضدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 95 الی 76ضواسُ
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

/ استثاط کلوات / فصل دٍم / تخص دٍم 

ًسثت / تَالی ّا/ ًوَداسّای هفَْهی

...... ّای خاًَادگی ٍ

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 1365 الی 1346ضواسُ  
هوش واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

/ استثاط کلوات / فصل دٍم / تخص دٍم 

ًسثت / تَالی ّا/ ًوَداسّای هفَْهی

...... ّای خاًَادگی ٍ

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 1385 الی 1366ضواسُ  
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

 14آصهَى   تخص اٍل آصهَى ّای تألیفی
نوونه سواالت تیسهوشاى 

 (4+هجذه )کشوری 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ

    
ه  

شنب
دو

1/2/
99

 

  220  الی 218هطالعِ دسسٌاهِ اص گزضتِ تا آیٌذُ       /  فصل چْاسدّن

کتاب علوم ششن انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 15

اص گزضتِ تا آیٌذُ       /  فصل چْاسدّن
پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 15 الی 1ضواسُ
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

/ استثاط کلوات / فصل دٍم / تخص دٍم 

ًسثت / تَالی ّا/ ًوَداسّای هفَْهی

...... ّای خاًَادگی ٍ

پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای 

 1400 الی 1386ضواسُ  

هوش واستعذاد تحلیلی 

انذیشونذ 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

 15آصهَى   تخص اٍل آصهَى ّای تألیفی
نوونه سواالت تیسهوشاى 

 (4+هجذه )کشوری 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ

 

 

 



 آهوزشگاه علوی انذیشونذ

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

 

 ( 29/1/99 الی 23/1/99دٍسُ دسٍس اص  )ّفتِ ّفتن 

 صفحِ چْاسدّن

/ ایام ّفتِ 

تاسیخ 
هٌثع هَضَع فعالیت هثحث 

صهاى 

پیطٌْادی 
ٍضعیت هطالعِ 

    
ه  

شنب
ه 

س
2/2/

99
 

   ششنیاتادبکتاب آصهَى دٍاسصُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى سیضدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

عثاست ٍ / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ضشب الوثل ّا

 1216پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

کتاب هوش واستعذاد  1230الی 

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

عثاست ٍ / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ضشب الوثل ّا

 1231پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1245الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

 16آصهَى   تخص اٍل آصهَى ّای تألیفی

نوونه سواالت 

تیسهوشاى کشوری 

 (4+هجذه )

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ

    
ه  

شنب
ار

چه
3/2/

99
 

   ششنیاتادبکتاب آصهَى چْاسدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى پاًضدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

عثاست ٍ / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ضشب الوثل ّا

 1246پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

کتاب هوش واستعذاد  1260الی 

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

عثاست ٍ / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ضشب الوثل ّا

 1261پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1285الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

نوونه سواالت  17آصهَى   تخص اٍل آصهَى ّای تألیفی

تیسهوشاى کشوری 

 (4+هجذه )

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ 18آصهَى   تخص اٍل آصهَى ّای تألیفی

    
ه  

شنب
ج 

پن
4/2/

99 

   ششنیاتادبکتاب آصهَى ضاًضدُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق15ِآصهَى ّفذُ خَد اسصیاتی /تخص سِ 

عثاست ٍ / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ضشب الوثل ّا

 1286پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

کتاب هوش واستعذاد  1300الی 

تحلیلی انذیشونذ 

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق20ِ

عثاست ٍ / ٍاطُ ّای ّن هعٌا / فصل یک / تخص دٍم 

...... تکویل جولِ ّای کاس تشدی ٍ/ ضشب الوثل ّا

 1301پاسخ تِ سَاالت چْاسگضیٌِ ای ضواسُ  

 1305الی 
  اًجام ًطذ اًجام ضذدقیقِ 10

نوونه سواالت  93-94آصهَى ٍسٍدی  تخص دٍم آصهَى ّای ٍسٍدی هذاسس تیضَّضاى 

تیسهوشاى کشوری 

 (4+هجذه )

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ

  اًجام ًطذ اًجام ضذ دقیق80ِ 94-95آصهَى ٍسٍدی  تخص دٍم آصهَى ّای ٍسٍدی هذاسس تیضَّضاى 

جوعه 

5/2/99 

ازکتاب نوونه سواالت تیسهوشاى    96-97 / 96-96بخش دوم آزهوى های ورودی هذارس تیسهوشاى آزهوى ورودی  + 4/2/99 الی 30/1/99دوره از 

 (4+هجذه )کشوری 

 


