
 )پایه هشتم(برنامه پیشنهادی امتحانات پایان سال دبیرستان ستارگان 

تر و به رود با برنامه ریزی دقیقباشد. انتظار میآموزان عزیز این برنامه فقط یک برنامه پیشنهادی و بیانگر حداقل مطالعه میدانش

همزمان نه سواالتی که در اختیار دارید حل نمو توجه داشته باشید که ها بهترین استفاده را کنید.کاربردن حداکثر توان خود از فرصت

 به فهم بهتر مطالب و تشخیص نکات مهم و میزان تسلط شما کمک خواهد کرد. ،با درس خواندن

  14تا  7:30ساعت مطالعه صبح ها: از 

 22:30تا  16ساعت مطالعه بعد از ظهر ها: از 

 دقیقه استراحت 10ساعت مطالعه  1به ازای هر 

 همه شما عزیزان برای تبا آرزوی موفقی                                                                                                        

 عصر صبح تاریخ روز

 انجام و ارسال تکلیف امتحان کاروفناوری و هنر --------------- 31/2/99 چهارشنبه

 پنجشنبه
+حل تمرین های مربوط به ریاضی1فصل  1/3/99

 فصل

 1یات با حل تمرین های فصل ادب 2و  1فصل 

 نگاه نو 2و 

 جمعه
حل تمرین های مربوط به +ریاضی3و2فصل 2/3/99

 این دو فصل

 3صل یات با حل تمرین های فادب 4و  3فصل 

 نگاه نو 4و 

 شنبه
حل تمرین های مربوط به  ریاضی+۵و4فصل  3/3/99

 این دو فصل

 ۵ادبیات با حل تمرین های فصل  6و  ۵فصل 

 نگاه نو 6و 

 ساعت انشا 2+ مرور کل ادبیات  حل تمرین های مربوط به فصل +6فصل  4/3/99 یکشنبه

 دوشنبه
حل تمرین های مربوط به  ریاضی+7صلف ۵/3/99

 فصل

 4با مرور سواالت این  ادبیاتاول فصل  4مرور 

 فصل نگاه نو

 سه شنبه
6/3/99 

 انشا 9:30تا  8ز ا
 4با مرور سواالت این  ادبیات دومفصل  4مرور 

 فصل نگاه نو

 و تست های نگاه نو مرور کل کتاب ادبیات 4و 3و  2و  1زبان درس  7/3/99 چهارشنبه

 قرآن  +  6و۵زبان درس  --------------- 8/3/99 پنجشنبه

 جمعه
حل تمرین های مربوط به  ریاضی+ 9و8فصل 9/3/99

 این دو فصل
 + مرور کل کتاب قرآن 2و1درس عربی

 مرور کل کتاب ریاضی 10/3/99 شنبه

 یکشنبه
  4و  3عربی درس  11/3/99

 
 کل کتاب تفکر یا مطالعه نمونه سوال از کتاب

 دوشنبه
ریاضی و  2و  1حل نمونه سواالت فصل  12/3/99

 مرور
 ریاضی و مرور 4و  3حل نمونه سواالت فصل 

 ریاضی و مرور 6و  ۵حل نمونه سواالت فصل  ۵و  4و  3عربی درس  13/3/99 سه شنبه

 ریاضی و مرور 8و  7حل نمونه سواالت فصل  9و8و7و6عربی درس  14/3/99 چهارشنبه

 ریاضی و مرور 9حل نمونه سواالت فصل  2و  1+ علوم فصل 10عربی درس  1۵/3/99 پنجشنبه

 مرور کل کتاب ریاضی 16/3/99 جمعه

  4و  3فصل  علوم ---------- 17/3/99 شنبه

 مرور کل عربی با مرور تمرین های کتاب کار 18/3/99 یکشنبه

 امال --------- 19/3/99 دوشنبه

 8و7و  6و  ۵صل علوم ف --------- 20/3/99 سه شنبه



 1۵و  14و  13علوم فصل  12و 11و  10و  9علوم فصل  21/3/99 چهارشنبه

 رور کل علومم  1۵و  14و  13مطالعات درس  22/3/99 پنجشنبه

 مرور کل علوم مرور کل علوم 23/3/99 جمعه

 20و19و18و17و16درس  مطالعات --------- 24/3/99 شنبه

 کل کتاب زبانمرور 2۵/3/99 یکشنبه

 24و23و22و21مطالعات درس  ------- 26/3/99 دوشنبه

  18تا  13درس  مطالعات درس 7تا  1پیام درس  27/3/99 سه شنبه

  24و23و22و21و20و19درس  مطالعات درس 11و 10و 9و 8پیام درس  28/3/99 چهارشنبه

 1۵و 14و  13و  12پیام درس  ------- 29/3/99 پنجشنبه

 مرور کل کتاب پیام 30/3/99 جمعه

 

 


