
 به نام خدا

 )رشته ریاضی( برنامه مطالعاتی ویژه تعطیالت محرم

مان دانش آموزان پیش دانشگاهی به عزاداری ها و ضمن عرض تسلیت به مناسیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( به اطالع میرساند که توجه همز

 از مباحث این برنامه، آزمون خواهند داشت. صبح 9ساعت  مهر ماه 01مورخ  دوشنبههمچنین استفاده از فرصت مطالعاتی این ایام برنامه مطالعاتی زیر الزم االجرا بوده و روز 

 00111تا  09109 011:1تا  04109 09111تا  01109 011:1تا  0:109 00111تا  01109 91:1تا  01109 0111تا  9109 روز

 مراسم عزاداری

 شب تاسوعا
 جمعه

 مهر 4

 فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش گسسته گسسته دیفرانسیل دیفرانسیل

 تا سر سقوط آزاد تست تا سر سقوط آزاد تست تا سر سقوط آزادمطالعه  گراف تا سر دور تست مطالعه گراف تا سر دور دنباله 1فصل  تست دنباله 1مطلعه فصل 

 

 00111تا  09109 011:1تا  04109 09111تا  01109  9109تا  00109 0111تا  91:1 روز

 مراسم عزاداری

 عاشوراشب 
 شنبه

 مهر 0

 مراسم عزاداری هندسه تحلیلی هندسه تحلیلی

 ظهر تاسوعا

 هندسه تحلیلی دیفرانسیل 2عربی 

 بردار 1فصل  تست دنباله 1فصل  تست قواعد 4تا  1تست درس  بردار 1فصل  تست بردار 1مطلعه فصل 

 شنبهیک

 مهر 9

 شیمی پیش شیمی پیش
 مراسم عزاداری

 عاشورا ظهر

 فیزیک پایه فیزیک پایه فیزیک پایه
 مراسم عزاداری

 شام غریبان
 نور تا سر شکست تست نور تا سر شکست تست نور تا سر شکستمطالعه  سینتیک 1فصل  تست سینتیک 1مطلعه فصل 

 

چه از نانچ زمان کمتری را برای حضور در مراسم عزاداری صرف می کنند می بایستی که از این فرصت برای جبران ضعف های درسی و تستی خود بهره ببرند و دانش آموزانی کهالزم به ذکر است 

 .خود استفاده کنند )به ویژه تست زماندار( سطح مطلوب آموزشی برخوردار هستند، از این زمانها برای افزایش مهارت تست زنی

 التماس دعا



 به نام خدا

 ی()رشته تجرب برنامه مطالعاتی ویژه تعطیالت محرم

مان دانش آموزان پیش دانشگاهی به عزاداری ها و ضمن عرض تسلیت به مناسیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( به اطالع میرساند که توجه همز

 از مباحث این برنامه، آزمون خواهند داشت. صبح 9ساعت  مهر ماه 01مورخ  دوشنبههمچنین استفاده از فرصت مطالعاتی این ایام برنامه مطالعاتی زیر الزم االجرا بوده و روز 

 00111تا  09109 011:1تا  04109 09111تا  01109 011:1تا  0:109 00111تا  01109 91:1تا  01109 0111تا  9109 روز

 مراسم عزاداری

 شب تاسوعا
 جمعه

 مهر 4

 فیزیک پیش فیزیک پیش فیزیک پیش ریاضی ریاضی زیست شناسی زیست شناسی

 تا سر سقوط آزاد تست تا سر سقوط آزاد تست تا سر سقوط آزادمطالعه  احتمال 1فصل  تست احتمال 1فصل مطالعه  پیش 2و1صل ف تست پیش 2و1صل ف مطلعه

 

 00111تا  09109 011:1تا  04109 09111تا  01109  9109تا  00109 0111تا  91:1 روز

 مراسم عزاداری

 عاشوراشب 
 شنبه

 مهر 0

 مراسم عزاداری زیست شناسی زیست شناسی

 ظهر تاسوعا

 زیست شناسی زیست شناسی 2عربی 

 تست جمع بندی مولکولی سوم5فصلتست مطالعه و قواعد 4تا  1تست درس  دوم 2و1صل ف تست دوم 2و1صل ف مطلعه

 شنبهیک

 مهر 9

 شیمی پیش شیمی پیش
 مراسم عزاداری

 عاشورا ظهر

 فیزیک پایه فیزیک پایه فیزیک پایه
 مراسم عزاداری

 شام غریبان
 نور تا سر شکست تست نور تا سر شکست تست نور تا سر شکستمطالعه  سینتیک 1فصل  تست سینتیک 1مطلعه فصل 

 

چه از نانچ زمان کمتری را برای حضور در مراسم عزاداری صرف می کنند می بایستی که از این فرصت برای جبران ضعف های درسی و تستی خود بهره ببرند و دانش آموزانی کهالزم به ذکر است 

 .خود استفاده کنند )به ویژه تست زماندار( سطح مطلوب آموزشی برخوردار هستند، از این زمانها برای افزایش مهارت تست زنی

 التماس دعا


