
 برنامه هفته سوم ترم دوم پایه یازدهم

توانید در این هفته واحد درک مطلب زبان انگلیسی اضافه شده و شما می

متن انتشارات  خودتان و هم کتاب نترسیم ازکار هم از درک مطلب های کتاب 

تا در پاسخگویی به درک مطلب در کنکور و  اده کنیدمشاوران آموزش استف

بهتر و اصولی تر عمل کنید. واحد پرکاری تستی سایر آزمون های دیگر زبان 

مطالعه منطق دهم هم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم را نیز اضافه کردیم. 

پردازیم.هفته پیش تمام شد از هفته چهارم به دوره آن می  
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برای تهیه این منتبع مطالعاتی از انتشارات مشاوران آموزش ، ناشر تخصصی دروس عمومی و انسانی به لینک زیر مراحعه کنید و 
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