
هفتم: پایه  - دبیرستان ستارگان ی نوبت دومیانپاامتحانات  برنامه مطالعاتی پیشنهادی 

 تیّکه اهم دروسی ی پیشنهادی می باشد و هر یک از شما با مشخص کردن این برنامه فقط یک برنامه : توجه داشته باشید که مدختران گل

 ی بیشتری ببرید.  می توانید از این برنامه بهره  ، طلبند شما را می ، تالش بیشتر یابیشتری دارند  

 میزان تسلط شما و تشخیص نکات مهم ، به فهم بهتر مطالب ، االتی که در اختیار دارید همزمان با درس خواندنؤحل نمونه س 

   دقیقه استراحت کنید. 51  :به ازای هر یک ساعت مطالعه                        کمک خواهد کرد. 

      8ساعت  :  صبح   روز و تاریخ   51ساعت   تا   51: ساعت  عصر    22ساعت    تا  

 4تا  5درس  :  عربی 4تا  5درس  :  زبان انگلیسی خرداد 2 :جمعه 

 9تا  1درس : عربی  8تا  1درس : زبان انگلیسی  حرداد 1 :شنبه 

 فصل یک و دوادبیات :  54تا  51درس : عربی  خرداد 4 :یکشنبه 

 مرین انشات فصل سه و چهارادبیات :  خرداد 1 :دوشنبه 

 فصل پنج و ششادبیات :  شاتحان انام خرداد 1:  سه شنبه

 مرور کل کتاب ادبیات مرور کل کتاب ادبیات خرداد 7 :چهارشنبه 

 51 ، 9 ، 7 ، 1 ، 1درس قرآن :  امتحان ادبیات خرداد 8 :پنجشنبه 

 رور کلی قرآنم 52و  55درس قرآن :  خرداد 9 :جمعه 

 2و  5فصل ریاضیات :  امتحان قرآن ردادخ 51 :شنبه 

 فکرت تفکر(مطالعه درس )  / 4و  1فصل ریاضیات :  خرداد55 :یکشنبه 

 7و  1 ، 1فصل ریاضیات :  امتحان تفکر خرداد 52 :دوشنبه 

 استراحت()     اتمام ریاضی 9و  8فصل ریاضیات :  خرداد 51:  سه شنبه

 ( ) یا امال   و حل تمرین اتریاضی 4تا  5درس : عربی  خرداد 54 :چهارشنبه 

 و حل تمرین اتریاضی و حل تمرین اتریاضی خرداد 51 :پنجشنبه 

 و حل تمرین اتریاضی و حل تمرین اتریاضی خرداد 51 :جمعه 

 9تا  1درس  : عربی امتحان ریاضی ردادخ 57 :شنبه 

 ادامه مرور کل کتاب عربی مرور کل کتاب عربی خرداد58 :یکشنبه 

 تمرین امال امتحان عربی خرداد 59 :دوشنبه 

  1تا آخر فصل  5: فصل  علوم متحان امالا خرداد 21:  سه شنبه

 51تا آخر فصل  55: فصل  علوم  51تا آخر فصل  1: فصل  علوم خرداد 25 :چهارشنبه 

 علوم کتاب کل مرور  مرور کل کتاب علوم خرداد 22 :پنجشنبه 

 مرور کل کتاب علوم  مرور کل کتاب علوم خرداد 21 :جمعه 

 4تا  5درس  : زبان انگلیسی امتحان علوم ردادخ 24 :شنبه 

 یسیانگل رور کل کتاب زبانم 8تا  1درس :  زبان انگلیسی خرداد 21 :یکشنبه 

 51 ، 51، 54 ، 51درس : مطالعات اجتماعی  انگلیسی امتحان زبان خرداد 21 :دوشنبه 

 24 ، 21 ، 22،  25 درس :  مطالعات اجتماعی 21 ، 59 ، 58 ، 57درس : مطالعات اجتماعی  خرداد 27:  سه شنبه

 مطالعات اجتماعی کل کتابمرور  کتاب مطالعات اجتماعی کلمرور  خرداد 28 :چهارشنبه 

 چهارم و پنجم ،دوم  ،درس اول : پیام آسمانی  امتحان مطالعات خرداد 29 :پنجشنبه 

 رور کل کتاب پیام آسمانیم چهاردهم و پانزدهم ،درس ششم : پیام آسمانی  خرداد 11 :جمعه 

 ناپلئون . ستا تموفقیّنظیر برای  ترکیبی بی سخت کوشیو ، استقامت  صبر امتحان پیام آسمانی خرداد 15 :شنبه 

 


