
 به نام خدا

 رشته ریاضی – 69برنامه اجرایی اردوی مطالعاتی پایان دوره تابستان 

 تاریخ روز
 زنگ اول

 0377تا  03:7از 

 زنگ دوم

 00377تا  03:7از 

 زنگ سوم

 04321تا  00301از 

 زنگ چهارم

 01377تا  0:321از 

 زنگ پنجم

 033:7تا  01301از 

 زنگ ششم

 00377تا  03321از 

 زنگ هفتم

 00321تا  00301از 

 تمشنگ هز

 44301تا  40377از 

 دی 4 شنبه
 ادبیات فارسی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی جلسه

 تست مهارتی 3تست درس  3مطالعه درس  3تست درس  2مطالعه درس  1تست درس  1مطالعه درس  توجیهی

 دی : یکشنبه
 ادبیات فارسی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی ین و زندگید زبان انگیسی

 تست مهارتی 6تست درس  6مطالعه درس  5تست درس  5مطالعه درس  4تست درس  4مطالعه درس  گالس )آقای زکی زاده(

 آزمون دین و زندگی دی 2 دوشنبه
 ادبیات فارسی زبان انگیسی زبان انگیسی بان انگیسیز زبان انگیسی زبان انگیسی زبان انگیسی

 تست مهارتی reading, clozeتست  4تا1دروس بندیتست جمع 4مطالعه و تست درس  3مطالعه و تست درس  2مطالعه و تست درس  1مطالعه و تست درس 

 آزمون زبان انگلیسی دی 1 سه شنبه
 ادبیات فارسی فیزیک پیش پیش فیزیک فیزیک پیش 4عربی  فیزیک پیش فیزیک پیش

 تست مهارتی تا سر سقوط آزاد 1فصل  تست تا سر سقوط آزاد 1فصل  تست تا سر سقوط آزاد 1فصل  تست 1مطالعه و تست درس  تا سر سقوط آزاد 1فصل مطالعه  تا سر سقوط آزاد 1فصل مطالعه 

 دی 3 چهارشنبه
 ادبیات فارسی فیزیک پیش فیزیک پیش یک پیشفیز فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش

 تست مهارتی ایدایرهتا سرحرکت 2فصل  تست ایدایرهتا سرحرکت 2فصل مطالعه  ایدایرهتا سرحرکت 2فصل مطالعه  تا پایان فصل 1فصل  تست تا پایان فصل 1فصل  مطالعه سقوط آزاد 1فصل  تست سقوط آزاد 1فصل مطالعه 

 دی 0 پنجشنبه
 ادبیات فارسی فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک یکفیز

 تست مهارتی تا سر آونگ ساده 3فصل مطالعه  تا پایان فصل 2فصل  تست تا پایان فصل 2فصل مطالعه  تا پایان فصل 2فصل مطالعه  ایدایرهتا سرحرکت 2فصل  تست (آقای باستیگالس ) (آقای باستیگالس )

 دی 0 جمعه
  فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش

  پایان فصل تا 3فصل  تست تا پایان فصل 3فصل مطالعه  تا پایان فصل 3فصل مطالعه  تا سر آونگ ساده 3فصل تست تا سر آونگ ساده 3فصل تست تا سر آونگ ساده 3فصل مطالعه  تا سر آونگ ساده 3فصل مطالعه 

 فیزیکآزمون  دی 0 شنبه
 ادبیات فارسی ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته 4عربی  ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته

 تست مهارتی حل بخش اول مجموعه تست گراف()ویژگی خاص 2فصل  تست )ویژگی خاص گراف(2فصل مطالعه  2مطالعه و تست درس  )گراف و کاربردها( 1فصل  تست )گراف و کاربردها( 1فصل مطالعه 

 دی 07 یکشنبه
 ادبیات فارسی ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته

 تست مهارتی حل بخش دوم مجموعه تست )اعداد اول( 5فصل  تست )اعداد اول( 5فصل مطالعه  )نظریه اعداد( 4فصل  تست )نظریه اعداد( 4فصل مطالعه  )درخت و ماتریس(3فصل  تست )درخت و ماتریس(3فصل مطالعه 

 گسستهآزمون  دی 00 دوشنبه
 ادبیات فارسی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی

 تست مهارتی 1فصل  تست 1فصل  تست 1فصل  تست 1فصل مطالعه  1فصل مطالعه  1فصل مطالعه 

 دی 04 سه شنبه
 ادبیات فارسی شیمی شیمی شیمی 4عربی  شیمی شیمی شیمی

 تست مهارتی 2فصل  تست 2فصل  تست 2فصل  تست  3مطالعه و تست درس  2فصل مطالعه  2فصل مطالعه  2فصل مطالعه 

 یشیمآزمون  دی :0 چهارشنبه
 ادبیات فارسی لیهندسه تحلی هندسه تحلیلی 4عربی  هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی

 تست مهارتی )بردارها( 1فصل  تست )بردارها( 1فصل  تست 4مطالعه و تست درس  )بردارها( 1فصل مطالعه  )بردارها( 1فصل مطالعه  )بردارها( 1فصل مطالعه 

 دی 02 پنجشنبه
 یادبیات فارس 4عربی  هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی فیزیک فیزیک

 تست مهارتی 5مطالعه و تست درس  )صفحه در فضا( 2فصل  تست )صفحه در فضا( 2فصل  مطالعه )خط( 2فصل  تست )خط( 2فصل  مطالعه (آقای باستیگالس ) (آقای باستیگالس )

 دی 01 جمعه
  4عربی  4عربی  هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی

  7مطالعه و تست درس  6مطالعه و تست درس  )دایره( 2فصل  تست )دایره( 2فصل  تست )دایره( 2فصل  مطالعه )خط و صفحه( 2فصل  تست )خط و صفحه( 2ل فص تست

 



 

 به نام خدا

 رشته ریاضی – 69برنامه اجرایی اردوی مطالعاتی پایان دوره تابستان 

 تاریخ روز
 زنگ اول

 0377تا  03:7از 

 زنگ دوم

 00377تا  03:7از 

 زنگ سوم

 04321تا  00301از 

 زنگ چهارم

 01377تا  0:321از 

 زنگ پنجم

 033:7تا  01301از 

 زنگ ششم

 00377تا  03321از 

 زنگ هفتم

 00321تا  00301از 

 تمشنگ هز

 44301تا  40377از 

 هندسه تحلیلیآزمون  دی 03 شنبه
 ادبیات فارسی ادبیات فارسی یات فارسیادب ادبیات فارسی 4عربی  ادبیات فارسی ادبیات فارسی

 تست مهارتی جزوه آرایه ادبیمطالعه  12تا  11درس مطالعه  9تا  7درس مطالعه  8مطالعه و تست درس  6تا  4درس مطالعه  3تا  1درس مطالعه 

 دی 00 یکشنبه
 ادبیات فارسی یات فارسیادب ادبیات فارسی ادبیات فارسی 4عربی  ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی

 تست مهارتی آزادمطالعه  تست امال و لغت تست تاریخ ادبیات 9مطالعه و تست درس  تست آرایه تست قرابت 14تا  12درس مطالعه 

 ادبیات فارسیآزمون  دی 00 دوشنبه
 ادبیات فارسی ریاضی پایه ریاضی پایه ریاضی پایه ریاضی پایه ریاضی پایه 4عربی 

 تست مهارتی مطالعه و تست قدرمطلق تست تابع تست تابع مطالعه تابع مطالعه تابع 11عه و تست درس مطال

 دی 00 سه شنبه
 ادبیات فارسی دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل ریاضی پایه هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی

 تست مهارتی تست فصل صفر تست فصل صفر مطالعه فصل صفر العه فصل صفرمط مطالعه و تست جزء صحیح خاکی(گالس )آقای  خاکی(گالس )آقای 

 دی 47 چهارشنبه
 ادبیات فارسی دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل

 تست مهارتی تست دنباله تا سر دنباله واگرا تست دنباله تا سر دنباله واگرا مطالعه دنباله تا سر دنباله واگرا تا سر همگرایی تست دنباله تست دنباله تا سر همگرایی مطالعه دنباله تا سر همگرایی مطالعه دنباله تا سر همگرایی

 دی 40 پنجشنبه
 ادبیات فارسی دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل

 تست مهارتی مطالعه حد تا سر پیوستگی مطالعه حد تا سر پیوستگی تست دنباله تا پایان فصل تست دنباله تا پایان فصل تست دنباله تا پایان فصل باله تا پایان فصلمطالعه دن مطالعه دنباله تا پایان فصل

 دی 44 جمعه
  دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل

  تست پیوستگی تا پایان فصل تست پیوستگی تا پایان فصل مطالعه پیوستگی تا پایان فصل مطالعه پیوستگی تا پایان فصل مطالعه پیوستگی تا پایان فصل تست حد تا سر پیوستگی تست حد تا سر پیوستگی

 دیفرانسیلآزمون  دی :4 شنبه
 یربزبان انگلیسی و ع ادبیات فارسی ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته شیمی شیمی شیمی

 تست مهارتی تست مهارتی 2فصل  و تست مطالعه 1فصل  و تست مطالعه 1فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست 1فصل  و تست مطالعه

 دی 42 یکشنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی فیزیک فیزیک ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته زبان انگلیسی زبان انگلیسی

 تست مهارتی تست مهارتی 2فصل  و تست مطالعه 1فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست و تست مطالعه نکته و تستکالس  و تست مطالعه

 دی 41 دوشنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی دیفرانسیل دیفرانسیل فیزیک فیزیک

 تست مهارتی تست مهارتی 2فصل  و تست مطالعه 1فصل  و تست مطالعه 1فصل  و تست مطالعه صفر فصل و تست مطالعه کالس نکته و تست کالس نکته و تست

 دی 43 سه شنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی دینی فیزیک عربی عربی هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی

 تست مهارتی تست مهارتی 3تا  1درس  و تست مطالعه 3فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست و تست مطالعه کالس نکته و تست کالس نکته و تست

 دی 40 چهارشنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی دینی عربی شیمی شیمی شیمی فیزیک

 مهارتی تست تست مهارتی 6تا  4درس  و تست مطالعه و تست مطالعه 2فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست 2فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست

 دی 40 پنجشنبه
      دیفرانسیل دیفرانسیل دیفرانسیل

      کالس نکته و تست 2فصل  و تست مطالعه 2فصل  و تست مطالعه

  آزمون گزینه دو دی 40 جمعه

 

 

 



 به نام خدا

 رشته تجربی – 69برنامه اجرایی اردوی مطالعاتی پایان دوره تابستان 

 اریخت روز
 زنگ اول

 0377تا  03:7از 

 زنگ دوم

 00377تا  03:7از 

 زنگ سوم

 04321تا  00301از 

 زنگ چهارم

 01377تا  0:321از 

 زنگ پنجم

 033:7تا  01301از 

 زنگ ششم

 00377تا  03321از 

 زنگ هفتم

 00321تا  00301از 

 تمشنگ هز

 44301تا  40377از 

 دی 4 شنبه
 ادبیات فارسی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی ین و زندگید دین و زندگی دین و زندگی جلسه

 تست مهارتی 3تست درس  3مطالعه درس  3تست درس  2مطالعه درس  1تست درس  1مطالعه درس  توجیهی

 دی : یکشنبه
 رسیادبیات فا دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی زبان انگیسی

 تست مهارتی 6تست درس  6مطالعه درس  5تست درس  5مطالعه درس  4تست درس  4مطالعه درس  گالس )آقای زکی زاده(

 آزمون دین و زندگی دی 2 دوشنبه
 ادبیات فارسی زبان انگیسی زبان انگیسی زبان انگیسی زبان انگیسی زبان انگیسی زبان انگیسی

 تست مهارتی reading, clozeتست  4تا1دروس بندیتست جمع 4مطالعه و تست درس  3مطالعه و تست درس  2تست درس مطالعه و  1مطالعه و تست درس 

 آزمون زبان انگلیسی دی 1 سه شنبه
 ادبیات فارسی فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش 4عربی  فیزیک پیش فیزیک پیش

 تست مهارتی تا سر سقوط آزاد 1فصل  تست تا سر سقوط آزاد 1فصل  تست تا سر سقوط آزاد 1فصل  تست 1مطالعه و تست درس  سقوط آزادتا سر  1فصل مطالعه  تا سر سقوط آزاد 1فصل مطالعه 

 دی 3 چهارشنبه
 ادبیات فارسی فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش زیست شناسی

 تست مهارتی ایدایرهتا سرحرکت 2فصل  تست ایدایرهتا سرحرکت 2فصل مطالعه  ایدایرهتا سرحرکت 2فصل مطالعه  تا پایان فصل 1فصل  تست سقوط آزاد 1فصل  تست زادسقوط آ 1فصل مطالعه  (تقویگالس )آقای 

 دی 0 پنجشنبه
 ادبیات فارسی فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک فیزیک

 تست مهارتی تا سر آونگ ساده 3فصل مطالعه  تا پایان فصل 2فصل  تست تا پایان فصل 2فصل مطالعه  تا پایان فصل 2فصل مطالعه  ایدایرهتا سرحرکت 2فصل  تست (آقای باستیگالس ) (ستیآقای باگالس )

 دی 0 جمعه
  فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش

  تا پایان فصل 3فصل  تست تا پایان فصل 3فصل مطالعه  تا پایان فصل 3فصل مطالعه  تا سر آونگ ساده 3فصل تست تا سر آونگ ساده 3فصل تست تا سر آونگ ساده 3فصل مطالعه  تا سر آونگ ساده 3فصل مطالعه 

 فیزیکآزمون  دی 0 شنبه
 ادبیات فارسی 4نی جبرا 0جبرانی  4عربی  4عربی  زمین شناسی زمین شناسی

 تست مهارتی زیست شناسی زیست شناسی  3مطالعه و تست درس  2مطالعه و تست درس  2فصل مطالعه  1فصل مطالعه 

 دی 07 یکشنبه
 ادبیات فارسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زمین شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی

 تست مهارتی 4فصل مطالعه  3فصل مطالعه  2فصل مطالعه  1فصل مطالعه  (تقویگالس )آقای  (قویتگالس )آقای  (تقویگالس )آقای 

 زمین شناسیآزمون  دی 00 دوشنبه
 ادبیات فارسی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی

 تست مهارتی 1فصل  تست 1فصل  تست 1فصل  تست 1فصل مطالعه  1فصل مطالعه  1فصل مطالعه 

 ید 04 سه شنبه
 ادبیات فارسی شیمی شیمی شیمی 4عربی  شیمی شیمی شیمی

 تست مهارتی 2فصل  تست 2فصل  تست 2فصل  تست 4مطالعه و تست درس  2فصل مطالعه  2فصل مطالعه  2فصل مطالعه 

 یشیمآزمون  دی :0 چهارشنبه
 ادبیات فارسی ریاضی ریاضی 4عربی  ریاضی ریاضی ریاضی

 تست مهارتی )احتمال( 1فصل  تست )احتمال( 1فصل  تست 6مطالعه و تست درس  )احتمال( 1فصل  تست )احتمال( 1فصل  مطالعه )احتمال( 1فصل  مطالعه

 دی 02 پنجشنبه
 ادبیات فارسی 4عربی  ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی فیزیک فیزیک

 تست مهارتی 5مطالعه و تست درس  )تابع( 2فصل  تست )تابع( 2فصل  تست بع()تا 2فصل  مطالعه )تابع( 2فصل  مطالعه (آقای باستیگالس ) (آقای باستیگالس )

 دی 01 جمعه
  4عربی  ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی

  7مطالعه و تست درس  )مشتق( 3فصل  تست )مشتق( 3فصل  تست )مشتق( 3فصل  تست )مشتق( 3فصل  مطالعه )مشتق( 3فصل  مطالعه )مشتق( 3فصل  مطالعه

 



 

 به نام خدا

 رشته تجربی – 69برنامه اجرایی اردوی مطالعاتی پایان دوره تابستان 

 تاریخ روز
 زنگ اول

 0377تا  03:7از 

 زنگ دوم

 00377تا  03:7از 

 زنگ سوم

 04321تا  00301از 

 زنگ چهارم

 01377تا  0:321از 

 زنگ پنجم

 033:7تا  01301از 

 زنگ ششم

 00377تا  03321از 

 زنگ هفتم

 00321تا  00301از 

 تمشنگ هز

 44301تا  40377از 

 ریاضیآزمون  دی 03 شنبه
 ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی 4عربی  ادبیات فارسی ادبیات فارسی

 تست مهارتی جزوه آرایه ادبی مطالعه 12تا  11درس مطالعه  9تا  7درس مطالعه  8مطالعه و تست درس  6تا  4درس مطالعه  3تا  1درس مطالعه 

 دی 00 یکشنبه
 ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی 4عربی  ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی

 تست مهارتی آزادمطالعه  تست امال و لغت تست تاریخ ادبیات 9مطالعه و تست درس  تست آرایه تست قرابت 14تا  12درس مطالعه 

 ادبیات فارسیآزمون  دی 00 دوشنبه
 ادبیات فارسی ریاضی پایه ریاضی پایه ریاضی پایه ریاضی پایه ریاضی پایه 4عربی 

 تست مهارتی مطالعه و تست قدرمطلق تست تابع تست تابع مطالعه تابع مطالعه تابع 11مطالعه و تست درس 

 دی 00 سه شنبه
 ادبیات فارسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی ریاضی ریاضی
 تست مهارتی 2فصل مطالعه  1فصل  تست 1فصل  تست 1فصل مطالعه  1فصل مطالعه  فرهپور(گالس )آقای  فرهپور(گالس )آقای 

 دی 47 چهارشنبه
 فارسی ادبیات زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی

 تست مهارتی 3فصل مطالعه  3فصل مطالعه  3فصل مطالعه  2فصل  تست 2فصل مطالعه  (تقویگالس )آقای  (تقویگالس )آقای 

 دی 40 پنجشنبه
 ادبیات فارسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی

 تست مهارتی 4فصل  تست 4فصل  تست 4فصل مطالعه  4فصل مطالعه  4فصل مطالعه  3فصل  تست 3فصل  تست

 دی 44 جمعه
  زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی

  مطالعه کالس مطالعه کالس 5فصل  تست 5فصل  تست 5فصل مطالعه  5فصل مطالعه  5فصل مطالعه 

 ست شناسیزیآزمون  دی :4 شنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی زیست شناسی زیست شناسی شیمی شیمی شیمی

 تست مهارتی تست مهارتی 2و تست فصل  مطالعه 1و تست فصل  مطالعه 1فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست 1فصل  و تست مطالعه

 دی 42 یکشنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی فیزیک فیزیک سیزیست شنا زیست شناسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی

 تست مهارتی تست مهارتی 2فصل  و تست مطالعه 1فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست 3و تست فصل  مطالعه کالس نکته و تست و تست مطالعه

 دی 41 دوشنبه
 زبان انگلیسی و عربی ریاضی ریاضی ریاضی شیمی شیمی فیزیک فیزیک

 تست مهارتی 2مطالعه و تست فصل  1مطالعه و تست فصل  1مطالعه و تست فصل  2فصل  و تست مطالعه 2فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست کالس نکته و تست

 دی 43 سه شنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی دینی فیزیک عربی عربی ریاضی ریاضی

 تست مهارتی تست مهارتی 3تا  1درس  و تست مطالعه 3فصل  و تست مطالعه کالس نکته و تست و تست طالعهم کالس نکته و تست کالس نکته و تست

 دی 40 چهارشنبه
 زبان انگلیسی و عربی ادبیات فارسی دینی عربی فیزیک شیمی سیزیست شنا سیزیست شنا

 تست مهارتی تست مهارتی 6تا  4درس  و تست مطالعه ستو ت مطالعه کالس نکته و تست کالس نکته و تست کالس نکته و تست کالس نکته و تست

 دی 40 پنجشنبه
      زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی

      5و تست فصل  مطالعه 4و تست فصل  مطالعه 3و تست فصل  مطالعه

  آزمون گزینه دو دی 40 جمعه

 


