
   

 برنامه مطالعاتی هفته چهارم یازدهم

 

  

واحد های مطالعاتی روز پنجشنبه و  بهدر برنامه این هفته 

جمعه 1 واحد اضافه شده است و همچنین واحد های جبرانی نیز 

مشخص شده اند. واحد مربوط به مطالعه سایت انسانی ها صرفا برای 

این قرار داده شده که بتوانید روش مطالعه هر درس را در سایت مطالعه 

کنید و هر سوالی داشتید از طریق کامنت میتوانید بپرسید تا مشاورهای 

 ما پاسخگو باشند.

یاد آوری میکنم که برنامه ها با نظارت علمی آقای وحید تمنا در سایت 

شوند.قرار داده می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 برنامه جزئی هفته چهارم

 

 

 

 

 اولروز 
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

اقتصاد دهم

75دقیقه

فصل 3بخش1

مطالعه و تست طبق روش 

بخش متنی درس

ی
ات واحد جبر

 هایک شنبه
ی
مطالعه مطالب سایت انسات

ی
ات واحد جبر

دوشنبه

فسفه یازدهم 

75دقیقه

) درس2)پرکاری تسنی

ی
ات واحد جبر

سه شنبه

عرتر یازدهم

75دقیقه

ترجمه درس2

)فقط تست های  پرکاری تسنی

بخش ترجمه(

ی
ات واحد جبر

چهار شنبه

عروض و قافیه 

 از کتاب 
ی
30دقیقه کار مهارت

)پرکاری تسنی بخش  مبحنی

قافیه( بخش قافیه را تمام کنید

قلمرو ادتر 
ی
30دقیقه کار مهارت

 از کتاب مبحنی )مطالعه 

نکات استعاره و انجام 

تمرین ها(

ی
ات واحد جبر

پنج شنبه

روان شنایس

75دقیقه

درس2

پرکاری تسنی )تست های فرد(

منطق دهم

75دقیقه

درس4

مطالعه و تست طبق روش

اقتصاد دهم

60دقیقه

فصل 3بخش1

پرکاری تسنی بخش متنی )تست 

های زوج(

جمعه

اقتصاد دهم

60دقیقه

فصل 3بخش1

)تست  پرکاری تسنی بخش متنی

های فرد(

قلمرو ادتر 
ی
30دقیقه کار مهارت

 از کتاب مبحنی )پرکاری 

تسنی آرایه استعاره(

منطق دهم

60دقیقه

درس4
پرکاری تسنی

میتوانید نوبت های 

 را طبق برنامه 
ی
مطالعات

مدرسه تان عوض 

کنید.هیچ اجباری مبنی بر 

 در 
ی
انجام هر نوبت مطالعات

ی  همان روز ندارید.الویت نب 

با دروس پایه یازدهم است.

تالش کنید 

تا درس را 

در زمان 

آموزش 

مجازی یاد 

ید تا  بگب 

مجور 

نشوید زمان 

اضافه برای 

ی  یادگب 

بگذارید و 

بیشبی 

تمرین حل 

کنید و 

مطالعه 

کنید

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم



   

 منابع مطالعاتی برنامه پایه یازدهم

 

برای تهیه این منتبع مطالعاتی از انتشارات مشاوران آموزش ، ناشر تخصصی دروس عمومی و انسانی به لینک زیر 

  مراحعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید:

  02166975727     205الی  203داخلی   

http://moshaveranpub.com/ 

http://moshaveranpub.com/

