
 

 

 

 

 بودجه بندی آزمون قلم چی تجربی یازدهمبرنامه 

 روز

 

 پارت پنجم پارت چهارم پارت سوم پارت دوم پارت اول

 ثابت برنامه

 پارت نهم پارت هشتم پارت هفتم پارت ششم

 شنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

فارسی حمله 

حیدری مطالعه 

درس و لغات به 

عدد  02همراه 

 تست 

توابع نمایی و 

 لگاریتمی 

مطالعه جزوه و 

حل تمرین 

 کتاب درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

عربی نکات 

ترجمه ای مرور 

 شود 

 یک شنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

مغناطیس 

نیروی سیم 

جریان تا قانون 

مطالعه  فارادی

جزوه و حل 

 تمرین جزوه 

یمی سرعت ش

متوسط تا 

 انتهای فصل

مطالعه کتاب 

درسی و رد پا 

 گذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

تست ریدینگ و 

 کلوز

 دوشنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

ال به روش خ

 ذهنی 

 

عربی 

 20تا55ص

مطالعه متن و 

 تست های متن 

 زمین بودجه

 آزمون 

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 

 

 

شیمی سرعت 

متوسط تا 

 انتهای فصل

 تست 

تکالیف روز بعد  جبرانی

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز

 چهارشنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

دینی عصر 

غیبت مطالعه و 

رد پا گذاری 

 کتاب درسی 

توابع نمایی و 

لگاریتمی تست 

های سراسری و 

 حل تمرین 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست های 

 ترجمه عربی 

 پنج شنبه

12/2 

 زیست 

 002تا022ص

مطالعه و رد پا 

 گذاری 

 

 

فارسی کبوتر 

طوق دار مطالعه 

درس و لغات به 

عدد  02همراه 

 تست

مغناطیس نیروی سیم جریان تا  

حل تست های یکی قانون فارادی 

در میان کتاب تست به سبک 

 تایی 5تحلیلی در بسته های 

زبان مطالعه 

لغات و تست 

های یکی در 

میان لغات از 

 بودجه 

شیمی سرعت 

متوسط تا 

انتهای فصل 

 تست 

 جبرانی تکالیف هفته 

 جمعه

12/2 

دینی مرجعیت 

 و والیت فقیه 

مطالعه و رد پا 

گذاری کتاب 

 درسی

 

توابع نمایی و 

لگاریتمی تست 

های سراسری و 

 حل تمرین

 3ل فیزیک فص

ادامه تست های 

 یکی در میان 

 3شیمی فصل 

تا سر استری 

شدن مطالعه و 

 رد پا گذاری 

 تفریح هفتگی جبرانی



 

 

 شنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

 دقیقه استراحت 

 

فرایند حدی 

مطالعه جزوه و 

حل تمرین های 

  کتاب درسی 

 زیست 

 002تا022ص

تست آموزشی 

 خط به خط 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ترجمه 

 عربی 

 یک شنبه
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هر درس روز 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

فارسی قصه 

 عینکم 

مطالعه درس و 

لغات به همراه 

 عدد تست 02

حد و فرایند 

حدی مطالعه و 

تست های 

  سراسری 

کالیف روز بعد ت

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 دوشنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 3شیمی فصل 

تا سر استری 

 شدن تست 

زبان گرامر و 

تست تسلط 

عدد 52حداقل 

 از بودجه 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 تست ترجمه 

 عربی 



 

 

 سه شنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

دینی بودجه 

آزمون تست 

های خط به 

 خط کامل شود 

تولید مثل 

نهاندانگان 

مطالعه و رد پا 

 گذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 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

 نگارش 

 سفرنامه 

مطالعه درس و 

لغات به همراه 

 عدد تست 02

مطالعه  حد توابع

و حل تمرین 

 کتاب درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه

1/1 

 زیست 

تولید مثل 

نهاندانگان تست 

آموزشی خط به 

 خط 

 

 

 

بودجه دینی 

آزمون تست 

های خط به 

 خط کامل شود

 

فیزیک جمع 

 بندی تستی 

 3شیمی فصل 

تا سر استری 

 شدن

 تست 

آمادگی شب قبل از آزمون ) مرور  جبرانی جمع بندی تستی زیست 

 بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم (



 

 

 جمعه
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 اردیبهشت3آزمون قلم چی 

 

 

 و رفع اشکالتحلیل آزمون  استراحت

 

 شنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

 

 

 

فارسی خاموشی 

دریا مطالعه 

درس و لغات به 

عدد  02همراه 

 تست

حد ادامه 

مطالعه مباحث 

درسنامه و جزوه 

و حل تمرین 

 کتاب درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

 

 

تست ترجمه 

  عدد  02عربی 

 

 

 

 

 

 

 

 یک شنبه
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 3فیزیک فصل 

مطالعه مفاهیم 

و حل تمرین 

های کتاب 

  درسی 

 دینی عزت نفس

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 

ادبیات داستانی 

 مرور با تست 

تولید مثل 

نهاندانگان 

مطالعه و رد پا 

  گذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز 



 

 

 سه شنبه 
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

تست تیپ بندی 

 حد 

شیمی پلی 

امیدها مطالعه 

کتاب و درسنامه 

 و رد پا گذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02تست ترجمه 

 عدد

 چهارشنبه 
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

تا 56عربی ص 

مطالعه  25

درسنامه و تست 

 قواعد 

 3فیزیک فصل 

حل تست های 

 سراسری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه 

2/1 

زیست تولید 

مثل نهاندانگان 

تست آموزشی 

  خط به خط 

 3فیزیک فصل 

حل تست های 

 سراسری

دینی عزت نفس 

تست های خط 

به خط و مرور 

رد پاهای بودجه 

 قبلی 

شیمی پلی 

آمیدها همه 

 تست ها 

زمین بودجه 

 آزمون 

زیست تست  تکالیف هفته 

تحلیلی در بسنه 

 تایی 5

 جبرانی

 جمعه 

23/1 

زیست تولید 

مثل نهاندانگان 

تست آموزشی 

 خط به خط

تست تیپ بندی 

 حد 

زبان جمع بندی 

 تستی 

ریاضی تست 

 جمع بندی 

 تفریح هفتگی جبرانی

 شنبه 
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درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی

 

پاسخ محرک به 

گیاهان مطالعه 

و رد پا گذاری 

 کتاب درسی 

 3شیمی فصل 

مطابق با بودجه 

مرور و رفع 

اشکال مباحث 

 قبلی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02تست ترجمه 

 عدد



 

 

 یک شنبه 

21/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

پاسخ محرک به  جبرانی 

تست  گیاهان

آموزشی جمع 

 بندی 

تکالیف روز بعد 

 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 

شیمی جمع 

 بندی 

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 

تست تیپ بندی 

 حد 

پاسخ محرک به 

تست  گیاهان

آموزشی جمع 

 بندی

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 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 

 زیست 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه 

22/1 

تست تیپ بندی 

 حد 

 

 

 حد و لگاریتم  تکالیف مدرسه و هفتگی 

 تست 

زبان جمع بندی 

 تستی 

 3فیزیک فصل 

حل تست های 

 سراسری

آمادگی شب قبل از آزمون ) مرور  جبرانی

 بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم (



 

 

 جمعه 

22/1  

 تحلیل آزمون استراحت اردیبهشت قلم چی 01آزمون 

 


