
 

 

 

 

 بودجه بندی آزمون قلم چی ریاضیدهم برنامه 

 روز

 

 پارت پنجم پارت چهارم پارت سوم پارت دوم پارت اول

 ثابت برنامه

 پارت نهم پارت هشتم پارت هفتم پارت ششم

 شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

فارسی گرد 

مطالعه  افرید

درس و لغات به 

عدد  02همراه 

 تست 

انواع تابع تا پایان 

مطالعه جزوه و 

درسنامه با حل 

تمرین کتاب 

 درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

عربی نکات 

ترجمه ای مرور 

 شود 

 یک شنبه

11/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

هندسه بودجه 

 تمرین کتاب 

دماو گرما مطالعه 

کتاب درسی و 

حل تمرین های 

 کتاب درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

تست ریدینگ و 

 کلوز

 دوشنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

ال به روش خ

 ذهنی 

 

تا 76ص عربی 

مطالعه   88

متن و تست 

 های متن 

شیمی ص 

مطالعه  026تا85

کتاب درسی و رد 

 پا گذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5



 

 

 سه شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

انواع تابع تا 

تست های  پایان

 سراسری 

تکالیف روز بعد  جبرانی

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز

 چهارشنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

ماو گرما د

مطالعه درسنامه 

با روش شکست 

 زمان 

تکالیف روز بعد  هندسه بودجه 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست های 

 ترجمه عربی 

 پنج شنبه

12/2 

دما و گرما تست 

 سراسری 

فارسی طوطی و 

مطالعه  بقال 

درس و لغات به 

عدد  02همراه 

 تست

تکمیل تست های  انواع تابع تا پایان

 تایی 5تحلیلی در بسته های 

زبان مطالعه 

لغات و تست 

های یکی در 

میان لغات از 

 بودجه 

شیمی ص 

مطالعه 026تا85

درسنامه و رد پا 

 گذاری 

 جبرانی تکالیف هفته 

 جمعه

12/2 

دوستی با دینی 

 خدا

مطالعه و رد پا 

گذاری کتاب 

 درسی

 

 

دماو گرما تست 

 سراسری 

-76عربی  ص

تست های 88

 قواعد 

شیمی ص 

تست 026تا85

های سراسری 

به سبک 

 آموزشی 

 تفریح هفتگی جبرانی



 

 

 شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

 دقیقه استراحت 

 

شمارش بدون 

شمردن مطالعه 

درسنامه و حل 

تمرین های 

 کتاب درسی 

شیمی ص 

تست  026تا85

در میان یکی 

 بسته ای 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ترجمه 

 عربی 

 یک شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تکالیف روز بعد  جبرانی  هندسه بودجه 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 دوشنبه

23/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

شمارش بدون 

تست  شمردن

 های سراسری 

زبان گرامر و 

تست تسلط 

عدد از 52حداقل 

 بودجه 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 تست ترجمه 

 عربی 



 

 

 شنبهسه 

22/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

یاری از دینی 

نماز و روزه 

مطالعه و ردپا 

 گذاری 

شیمی ص 

جمع 026تا85

 بندی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

استراحت دقیقه 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز 

 چهارشنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

دماو گرما تست 

 جمع بندی 

تکالیف روز بعد  جبرانی 

 002به مدت 

 5با دقیقه 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه

1/1 

 فیزیک جبرانی 

 

دینی بودجه 

آزمون تست 

های خط به 

 خط کامل شود

 

شمارش بدون 

تکمیل  شمردن

 تست ها 

آمادگی شب قبل از آزمون ) مرور  جبرانی و تست های سراسری  عربی بودجه  هندسه بودجه 

بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم 

) 

 جمعه

2/1 

 اردیبهشت3آزمون قلم چی 

 

 

 و رفع اشکالتحلیل آزمون  استراحت

 



 

 

 شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

 

 

 

فارسی ادبیات 

خسرو داستانی 

مطالعه درس و 

لغات به همراه 

 عدد تست 02

ترمودینامیک 

مطالعه کتاب 

درسی و حل 

تمرین کتاب 

 درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

 

 

تست ترجمه 

  عدد  02عربی 

 

 

 

 

 

 

 

 یک شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

شمارش بدون 

جمع  شمردن

بندی کامل 

 تست ها 

فضیلت دینی 

 آراستگی 

مطالعه و رد پا 

گذاری کتاب 

 درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 دوشنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

ترمودینامیک 

مطالعه جزوه و 

درسنامه و رد پا 

وش گذاری با ر

 شکست زمان 

شیمی ص 

 007تا028

مطالعه کتاب 

درسی و رد پا 

 گذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز 



 

 

 سه شنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

آمار و احتمال 

 مطالعه درسنامه

حل و جزوه و 

تمرین های 

 کتاب درسی 

شیمی ص 

مطالعه 007تا028

درسنامه و 

 ردپاگذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02تست ترجمه 

 عدد

 چهارشنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 55-63عربی 

درسنامه و  

 تست قواعد 

شیمی ص 

تست 007تا028

 سراسری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه 

2/1 

 آمار و احتمال

 تست سراسری 

ترمودینامیک 

 تست سراسری 

فضیلت دینی 

تست  آراستگی 

های خط به خط 

و مرور رد پاهای 

 بودجه قبلی 

شیمی ص  هندسه بودجه 

تست 007تا028

 یکی در میان 

تست قواعد  تکالیف هفته 

 عربی 

 جبرانی

 جمعه 

23/1 

ترمودینامیک 

جمع بندی 

 تست 

زبان جمع بندی  هندسه بودجه 

 تستی 

شیمی مرور 

 بودجه قبلی 

 تفریح هفتگی جبرانی

 شنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی

 

 

دینی تست های 

بودجه خط به 

خط کامل کار 

 شود 

تکالیف روز بعد  تست ریاضی 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02ترجمه تست 

 عدد



 

 

 یک شنبه 

21/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

تکالیف روز بعد  هندسه تست  جبرانی 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 دوشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

زبان جمع بندی 

 تستی 

یک واحد 

اختیاری برای 

 دروس اختصاصی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز 

 سه شنبه 

22/1 

 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 آمار و احتمال

 تکمیل تست ها 

تکالیف روز بعد  جبرانی

 002مدت  به

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02تست ترجمه 

 عدد

 چهارشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

عربی تست 

قواعد و مروری 

 بر متن ترجمه 

جمع بندی 

 ریاضی آزمون 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه 

22/1 

مرورو تست 

های عالمتدار 

 دماو گرما 

 

یک واحد  تکالیف مدرسه و هفتگی 

اختیاری برای 

 دروس عمومی 

زبان جمع بندی 

 تستی 

جمع بندی 

 هندسه 

آمادگی شب قبل از آزمون ) مرور  جبرانی

بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم 

) 



 

 

 جمعه 

22/1  

 تحلیل آزمون استراحت اردیبهشت قلم چی 06آزمون 

 


