
 

 

 

 بودجه بندی آزمون قلم چی منهبرنامه 

 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 درس 

مطالعه متن 20

درس ولغات به 

همراه حل 

تمرین های 

زبان فارسی 

کتاب درسی و 

کتاب کمک 

 آموزشی 

مطالعات درس 

ردپاگذاری و  21

مطالعه کد 

 گذاری 

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 یک شنبه

11/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

 1ریاضی فصل 

مطالعه تدریس 

دبیر با تمرین 

های داخل و 

آخر فصل کتاب 

 درسی 

 

 

 

 8عربی درس 

ترجمه و لغات 

 کار شود 

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه



 

 

 دوشنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

ال به روش خ

 ذهنی 

 

فارسی درس 

مطالعه متن 21

درس ولغات به 

همراه حل 

تمرین های 

زبان فارسی 

کتاب درسی و 

کتاب کمک 

 آموزشی

 20علوم درس 

مطالعه کتاب 

درسی و نکته 

برداری بخش 

 های مهم 

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 سه شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

 

 8عربی درس 

مطالعه قواعد و 

خالصه نویسی و 

حل تمرین های 

 کتاب درسی 

تکالیف روز بعد  جبرانی

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 چهارشنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

هدیه های 

آسمانی درس 

مطالعه به 9

روش گلوله 

برفی و 

 ردپاگذاری 

مطالعات درس 

ردپاگذاری و  21

مطالعه کد 

 گذاری

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه



 

 

 پنج شنبه

12/2 

زبان درس 

لغات فیش 5

نویسی شود با 

 متن کتاب 

فارسی درس 

مطالعه متن 21

درس ولغات به 

همراه حل 

تمرین های 

زبان فارسی 

کتاب درسی و 

کتاب کمک 

 آموزشی

ریاضی حل 

از  1تمرین فصل 

کتاب کمک 

آموزشی به سبک 

 آموزشی 

 9عربی درس

ترجمه و لغات 

 کار شود

 21علوم درس 

مطالعه کتاب 

درسی و نکته 

برداری بخش 

 های مهم

حل تمرین علوم 

 21و20از درس 

 جبرانی تکالیف هفته 

 جمعه

12/2 

ریاضی فصل 

مطالعه 1

تدریس دبیر با 

تمرین های 

داخل و آخر 

فصل کتاب 

 درسی

هدیه های 

آسمانی درس 

مطالعه به 22

روش گلوله 

برفی و 

 ردپاگذاری

 21علوم درس 

مطالعه کتاب 

درسی و نکته 

برداری بخش 

 های مهم

مطالعات 

اجتماعی درس 

مرور با  21و21

حل سواالت 

 شب امتحانی 

 تفریح هفتگی جبرانی

 شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  202

 دقیقه استراحت 

 

 9عربی درس 

مطالعه قواعد و 

خالصه نویسی و 

حل تمرین های 

 کتاب درسی

لغات 1زبان درس 

فیش نویسی شود 

 با متن کتاب

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

استراحت دقیقه 

 بین بازه



 

 

 یک شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  202

دقیقه استراحت 

 بین بازه

نگارش صفحه 

مطالعه  91تا85

کتاب درسی و 

تمرین برای 

 آزمون 

تکالیف روز بعد  جبرانی 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 دوشنبه

23/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  202

دقیقه استراحت 

 بین بازه

مطالعات درس 

ردپاگذاری و 28

مطالعه کد 

 گذاری

زبان گرامر درس 

مطالعه با  1و5

حل تمرین های 

کتاب و حل 

 02تست حداقل 

 عدد 

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 سه شنبه

22/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  202

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 9و8عربی درس 

 حل تمرین 

مطالعات درس 

ردپاگذاری و 29

مطالعه کد 

 گذاری

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه



 

 

 چهارشنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  202

دقیقه استراحت 

 بین بازه

هدیه های 

آسمانی مرور 

ردپاها به روش 

خال ذهنی و 

طرح سوال از 

کتاب درسی و 

حل آزمون های 

 دبیر 

تکالیف روز بعد  جبرانی 

 202مدت به 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 پنج شنبه

1/1 

مطالعات درس 

ردپاگذاری و  02

مطالعه کد 

 گذاری

از کتاب  1ریاضی حل تمرین فصل

 کمک آموزشی به سبک آموزشی

مطالعات 

اجتماعی درس 

مرور با  02تا28

حل سواالت 

 شب امتحانی

حل تمرین علوم از درس 

 21و21و20

قبل از آزمون ) مرور آمادگی شب  جبرانی

بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم 

) 

 جمعه

2/1 

 اردیبهشت1آزمون قلم چی 

 

 

 و رفع اشکالتحلیل آزمون  استراحت

 

 شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

 

 

 22عربی درس 

مطالعه قواعد و 

خالصه نویسی و 

حل تمرین های 

 کتاب درسی

مطالعات درس 

ردپاگذاری و 02

مطالعه کد 

 گذاری

کالیف روز بعد ت

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 



 

 

 یک شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

 

 

 

فارسی درس 

مطالعه متن 25

درس ولغات به 

همراه حل 

تمرین های 

زبان فارسی 

کتاب درسی و 

کتاب کمک 

 آموزشی

زبان گرامر درس 

مطالعه با حل  1

تمرین های کتاب 

و حل تست 

 عدد 02حداقل 

کالیف روز بعد ت

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 دوشنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

هدیه های 

آسمانی درس 

مطالعه به 22

روش گلوله 

برفی و 

 ردپاگذاری

ریاضی فصل 

مطالعه تدریس 8

دبیر با تمرین 

های داخل و آخر 

فصل کتاب 

 درسی

کالیف روز بعد ت

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 سه شنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

مطالعات درس 

ردپاگذاری و 00

مطالعه کد 

 گذاری

نگارش صفحه 

مطالعه 228تا 91

کتاب درسی و 

تمرین برای 

 آزمون

کالیف روز بعد ت

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه



 

 

 چهارشنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

ریاضی فصل 

مطالعه 8

تدریس دبیر با 

تمرین های 

داخل و آخر 

فصل کتاب 

 درسی

 21علوم درس 

مطالعه کتاب 

درسی و نکته 

برداری بخش 

 های مهم

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 پنج شنبه 

2/1 

علوم درس 

مرور ردپاها 20

 و حل تمرین 

حل تمرین 

عربی از درس 

22  

ریاضی حل 

 8تمرین درس 

بررسی مشکالت و نقاط ضعف 

مباحث مشترک آزمون قبل و ازمون 

 هفته بعد 

تست قواعد  تکالیف هفته 

 عربی 

 جبرانی

 جمعه 

23/1 

ریاضی حل 

 8تمرین درس 

مطالعات مرور 

ردپاهای درس 

به روش 29و28

 خال ذهنی 

زبان حل تمرین 

 ر لغات و مرو

علوم درس 

مرور ردپاها و 21

 حل تمرین

 تفریح هفتگی برانیج

 شنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی

 

 

 

 

 

 

فارسی درس 

مطالعه متن 21

درس ولغات به 

همراه حل 

تمرین های 

زبان فارسی 

کتاب درسی و 

کتاب کمک 

 آموزشی

علوم درس 

مرور ردپاها و 20

 حل تمرین

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه



 

 

 یک شنبه 

21/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

هدیه های  جبرانی 

 22آسمانی درس 

مرور ردپاها به 

همراه خال ذهنی 

 22درس 

تکالیف روز بعد 

 202مدت  به

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 دوشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

نگارش صفحه 

مطالعه  81تا59

کتاب درسی و 

تمرین برای 

 آزمون

علوم حل تمرین 

 21تا20درس 

تکالیف روز بعد 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 سه شنبه 

22/1 

 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 1ریاضی فصل 

مرور فرمول ها 

و تمرین های 

 عالمتدار 

تکالیف روز بعد  جبرانی

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 چهارشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

 

 9عربی درس 

مرور و رفع 

اشکال بر مبنای 

آزمون قبلی ) 

یک دور سواالت 

آزمون قبلی حل 

 شود( 

تکالیف روز بعد  ریاضی اختیاری 

 202به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه



 

 

 پنج شنبه 

22/1 

مطالعات مرور 

ردپاهای درس 

به روش خال 02

 ذهنی

فارسی مرور  کالیف مدرسه و هفتگی ت

 21و21درس 

بودجه قبلی و 

رفع اشکال 

 آزمون قبلی 

ریاضی فصل 

جمع بندی  8و1

 برای حل تمرین 

مرور آمادگی شب قبل از آزمون )  جبرانی ختیاری علوم ا

بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم 

) 

 جمعه 

22/1  

 تحلیل آزمون استراحت اردیبهشت قلم چی 21آزمون 

 


