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تدریس (A)پروژه    موضوع ردیف 

 )دقیقه(

تعلیم

)دقیقه(

اسالیدشماره  

28تا    871301ترکیب توابع 1

37تا    1301951تبدیل توابع 2

3

 نامعادالت خطی

 2نمودار تابع درجه  

 2حل معادلۀ درجه  

2تعیین عالمت درجه  

17

67

17

28

 129=   جمع کل

26

100

26

42 

196=   جمع کل

6تا    1

14تا    7

17تا    15

23تا    18

 2نامعادلۀ درجه   4

2ریشه و رأس درجه  

37

98 

 135 =  جمع کل

56

147 

203  =  جمع کل

33تا   24

47تا   34

5

 ریشه ها ، سیبا ، دلتا

2برد و معکوس درجه  

34

96 

 130 =  جمع کل

51

144 

195 =  جمع کل

57تا    48

74تا    58

99تا    P12018075و  Sکاربردهای   6

7

الگوهای خطی و غیر خطی

 الگوی تعیین عالمت

 الگوی عدالت

44

47

37 

 128 =  جمع کل

66

71

56 

193 =  جمع کل

108تا    100

118تا   109

128تا    119

 معادالت گویا  8

کاربرد معادالت گویا

72

69

 141 =  جمع کل

108

104 

212  =  جمع کل

146تا    129

169تا  147

 گنگ  معادالت 9

قدرمطلق از نگاه فاصله

70

57 

 127 =  جمع کل

105

86

191 =  جمع کل

198تا    170

216تا    199

 حل معادله به کمک تعریف 10

ناحیه بندی،تعریف، هندسی

32

100 

 132 =  جمع کل

48

150

198=  جمع کل

228تا    217

246تا    229

نمودار توابع قدرمطلقی 11

تابع معکوس

66

60 

 126 =  جمع کل

99

90 

189 =  جمع کل

262تا    247

24تا    1

39تا    1 141 94 جزء صحیح 12

63تا    40 110 73 رسم نمودار توابع جزء صحیح 13

49تا    1 210 140 روابط مثلثاتی )آلفا( 14
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روابط مثلثاتی)دو آلفا( 15

 توابع متناوب

80

56 

 136 =  جمع کل

120

84 

204  =  جمع کل

111تا    50

35تا    1

39تا    1452181م حد و پیوستگیهومف 16

17

 بازۀ پیوستگی  

 رفع ابهام صفر صفرم

قاعدۀ هوپیتال و مفهوم اولیۀ مشتق

31

60

28

 119 =  جمع کل

47

90

42 

179 =  جمع کل

51تا    40

66تا    52

84تا    67

132تا    85 180 120 نهایت / بی نهایت امرفع ابهام از بی   18

دقیقاً کجایی 19

قطه ی در نپیوستگ

15

55

 65  =  جمع کل

23

83

106 =  جمع کل

135تا   133

161تا   136

 مفهوم مشتق  20

مشتق پذیری در نقاط ابتدا و انتها

مشتق توابع یک الیه ای

 مشتق چند الیه ای 

60

15

10

38 

 123 =  جمع کل

90

23

15

57 

185 =  جمع کل

18تا    1

25تا    19

32تا    26

57تا    33

 قطهمشتق در ن 21

مشتق پذیری در توابع چند ضابطه ای

معادلۀ خط مماس و قائم

50

9

37

 96  =  جمع کل

75

14

56 

145 =  جمع کل

69تا    58

73تا    70

86تا    74

آهنگ تغییرات 22

 نقاط بحرانی

اکسترمم نسبی و مطلق

50

25

70 

 145 =  کلجمع  

75

38

105 

218  =  جمع کل

106تا   87

11تا    1

30تا   12

ودار توابع چند جمله اینم  رسم 23

2نمودار شناسی  

68

66 

 134 =  جمع کل

102

100 

202  =  جمع کل

20تا    1

50تا    21

یافتن اکسترمم به روش میانگین وزنی 24

الگوی نمودار 

37

26

 63  =  جمع کل

56

40

96  =  جمع کل

59تا    51

71تا   60

شمارش و معرفی نماد فاکتوریل 25

 جایگشت

باشند. هم باشند یا نچند شیء کنار  

112

16

24 

 152 =  جمع کل

168

24

36 

228  =  جمع کل

37تا    1

45تا   38

58تا    46
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جایگشت یک در میان 26

 تقدم و تاخر

انتخاب ، انتخاب و چینش

 زیر مجموعه

20

11

106

12 

 149 =  جمع کل

30

17

160

18 

225  =  جمع کل

70تا    59

73تا    71

113تا    74

119تا    114

تمال سادهحا 27

دو تاس

120

43 

 163 =  جمع کل

180

66 

246  =  جمع کل

44تا    1

55تا    45

قوانین احتمال 28

 احتمال شرطی

 احتمال در پیشامدهای مستقل

میکس احتمال شرطی و مستقل

33

22

47

44 

 146 =  جمع کل

50

33

71

68 

222  =  جمع کل

64تا   56

82تا    65

93تا    83

107تا   94

هزند و سکالگوی فر 29

قانون احتمال کل

36

63

 99  =  جمع کل

54

95 

149 =  جمع کل

118تا   108

141تا    119

تشابه و همنهشتی 30

 انواع تشابه

 قضیۀ تالس

ضریب تبدیل

20

27

11

38

 96  =  جمع کل

30

41

17

57 

145 =  جمع کل

9تا    1

19تا    10

25تا    20

39تا    26

قضیۀ مساحت 31

 انواع زوایا

ثلثفرعی م اجزاء  

43

34

54

 131 =  جمع کل

65

51

81 

197 =  جمع کل

59تا    40

88تا    60

106تا    89

مثلث قائم الزاویه 32

 سه و شش ضلعی منتظم

 مثلث متساوی الساقین

چهار و هشت ضلعی منتظم

78

25

10

17 

 130 =  جمع کل

117

38

15

26 

196 =  جمع کل

134تا    107

143تا    135

147تا    144

153تا   148

 ذوزنقه 33

ناگفته ها

60

90

 150 =  جمع کل

90

135 

225  =  جمع کل

172تا    154

204تا    173
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34

*همایشی

ریشه و توان ، معادالت و نامعادالت نمایی

 روابط لگاریتم

 لگاریتمینمودار توابع نمایی و  

 معادالت و نامعادالت لگاریتمی

 کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی

100

105

92

90

80 

 467 =  جمع کل

150

158

138

135

120

701  =  جمع کل

18تا    1

54تا    19

80تا    55

118تا    81

142تا    119

درس ریاضیات رسیدید، آن روز را به طور کامل به دیدن فیلم  34زمانی که به جلسه دانش آموزان عزیز!  *

آموزشی این جلسه اختصاص دهید. 

تدریس (B)پروژه    موضوع ردیف 

 ()دقیقه

تعلیم

)دقیقه(

اسالیدشماره  

48تا 701051 معادالت مثلثاتی 35

جامعه و نمونۀ آماری 36

 متغیرهای تصادفی

 شاخص های مرکزی 

شاخص های پراکندگی

 ضریب تغییرات

18

9

34

42

55 

 158 =  جمع کل

27

14

51

63

83 

238  =  جمع کل

10تا    1

20تا    11

29تا    21

42تا    30

56تا    43

37تا    1121681و بازه  وعهمجم 37

 دنبالۀ حسابی 38

دنبالۀ هندسی  

72

66 

 138 =  جمع کل

108

99 

207  =  جمع کل

15تا    1

37تا    16

22تا    881321بهینه سازی 39

 دایره و بیضی 40

معادلۀ دایره و بیضی

30

112 

 142 =  جمع کل

45

168 

213  =  جمع کل

5تا    1

39تا    6

ره و بیضیخروج از مرکز دای 41

 وتر کانونی دایره و بیضی

حاصلضرب فاصله ها در دایره و بیضی

 مساحت ها و محیط ها

 شدن بر محورها  مماس

23

21

18

17

37

 116 =  جمع کل

35

32

27

26

56 

176 =  جمع کل

48تا    40

55تا    49

61تا   56

63تا    62

73تا    64
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هندسه مختصاتی 42

دایره تکمیلی

47

66

 113 =  جمع کل

71

99

170 =  جمع کل

10تا    1

14تا    1

 وضعیت خط و دایره نسبت به هم 43

یک دایره با اطالعات داده   نوشتن معادلۀ

 شده

وضعیت دو دایره نسبت به هم

22

55

40

 117 =  جمع کل

33

83

60 

176 =  جمع کل

20تا    15

38تا   21

46تا   39
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زیست 
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 مبحث جلسه
دهزمان مشاه

 فیلم و تعلیم

 کتاب  

 درسی  +   الگو
جمع کل

60 A  –  بخش انسانی 

)دقیقه(  130 )دقیقه(  30 )دقیقه(  100 ازاتم تا سلول و کربوهیدراتها   -زیست مولکولی 1

30100 60پروتئین ها 2

3DNA8060140

4RNA10060160

11060170ترجمه و سرنوشت پروتئین ها5

253055ها   و سلول  لیپیدها6

130 60 70 غشاء و سلول  -مبانی زیست سلولی 7

120 60 60 بافت پوششی و پیوندی  -مبانی زیست بافت   8

6040100بافت ماهیچه ای و عصبی 9

140 50 90 گلیکولیز و اکسایش پیرووات–تنفس سلولی   10

11060170کربس و تخمیرها11

120 40 80 ای لوله گوارشالیه ه-دستگاه گوارش 12

HDL 70 70 140و    LDLگوارش کامل غذا و توضیحات  13

8060140دایره جذب تا انتهای فصل14

105 60 45 بخش هادی و مبادله ای   –دستگاه تنفس   15

454590گلبول قرمز 16

100 50 50 جنب و دم و بازدم و اسپیرومتر 17

115 45 70 بهای قلالیه    –دستگاه گردش خون   18

61707045115نوار قلب  19

6045105انواع رگ ها 20

6060120رگهای لنفی تا انتهای فصل 21

120 50 70 مغز و نخاع و محافظین آنها  –دستگاه عصبی 22

140 70 70 دایره شبح)عملکرد اجزا مغز( تا انتهای فصل 23

140 60 80 انواع گیرنده ها و چشم   –حواس   24

4560105گوش ، بینی و زبان 25

130 60 70 عوامل تاثیرگذار بر استخوان ها   –حرکت   26

140 60 80 پیک های شیمیایی و تیروئید  –تنظیم شیمیایی   27

LH  80 100 180و  FSHهورمون های رشد ، فوق کلیه ، رشد ،   28

8090170دیابت و سایر هورمون ها 29

120 50 70 از ابتدا تا ابتدای دفاع اختصاصی  –ایمنی   30

454590دفاع اختصاصی تا انتهای فصل31

95 45 50 دستگاه تولید مثل مرد  –تولید مثل   32
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 مبحث جلسه
دهزمان مشاه

 فیلم و تعلیم

 کتاب  

 درسی  +   الگو
جمع کل

12080200دستگاه تولید مثل زن  33

5050100جنین و دو قلوها 34

60 A  –  بخش ژنتیک

6060120مبانی ژنتیک 35

8060140میتوز   اینترفاز و36

8560145سرطان و میوز37

135 15 120 تک ژنی و چند ژنی و مسائل گروه خونی 38

602585مسائل بیماری ها 39

180 60 120 زندگی نهاندانگان ، ژنتیک گیاهی و ذرت  40

5060110جهش کوچک و بزرگ41

120 60 60 ژنتیک جمعیت)جهش،رانش،شارش و...( 42

6045105ماالریا و گونه زایی43

60 A  –  بخش جانوری

603090اسفنج ها و ابرکیسه تن 44

503080کرم ها 45

9060150نرم تنان و ابرحشره 46

303060ابرسخت پوست ، عنکبوت و خارپوستان47

6045105ابرماهی48

454590ابر دوزیست و ابرخزنده49

160 60 100 ندار و جمع بندی ده،پستاابر پرن 50

60 A  –  بخش گیاهی

454590مبانی گیاهی 51

6040100دیواره و الن52

9060150بافت های گیاهی53

12060180ساختار نخستین و پسین 54

9060150مراحل نوریفتوسنتز  55

6045105کالوین و تنفس نوری56

130 60 70 انو تولید کنندگذرت و کاکتوس   57

190 90 100 مسیر آب از ریشه تا برگ 58

6045105تولید مثل جنسی نهاندانگان59

90 45 45 تولید و رویش دانه تک لپه و دو لپه  60

6070130 هورمون های گیاهی61
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 مبحث جلسه
دهزمان مشاه

 فیلم و تعلیم

 کتاب  

 درسی  +   الگو
جمع کل

60 B–  بخش انسانی

7060130دستگاه تنفس و گردش خون 62

90100190دراردستگاه دفع ا63

4590135دستگاه عصبی و حرکتی64

50110160فناوری های نوین زیستی65

60 B  –  بخش جانوری

50120170رفتارهای جانوران 66

60 B  –  بخش گیاهی

306090آلکالوئیدها و گیاهان بیابانی67

60110170 2و1گفتار    7زیست دهم فصل  68

60110170 رجنسی گیاهانتولید مثل غی69

90 60 30 انواع میوه ها و طول عمر گیاهان   70

180 120 60 پاسخ گیاهی به محرک های محیطی   71
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فیزیک  
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 (A)پروژه    موضوع جلسه
 تدریس

 دقیقه

 تعلیم

 دقیقه
اسالید

63 -1 141 94 یریاندازه گ  -آهنگ   1

86-426364ی چگال2

110-87 53 35 صفر(  ه) جلس یو انرژ  کار 3

159-111 162 108 اول(  ه) جلس یو انرژ  کار 4

206-160 180 120 دوم(  ه) جلس یو انرژ  کار 5

253-207 164 109 اول( هماده )جلس  خواص 6

306-254 128 85 دوم(  هماده )جلس  خواص 7

365-307 231 154 اول(  هو گرما )جلس  دما 8

411-366 206 137 دوم(  هو گرما )جلس  دما 9

466-412 264 176 اول( هساکن )جلس  ۀتیسیالکتر 10

522-467 182 121 دوم(  هساکن )جلس  ۀتیسیالکتر 11

573-523 149 99 اول(  ه)جلسمدار 12

612-574 110 73 دوم(  ه)جلسمدار 13

647-613 141 94 سوم(  ه)جلسمدار 14

714-127191648سیمغناط15

724-715 27 18 صفر(  ه) جلس القا 16

787-725 218 145 اول( ه) جلس القا 17

813-788 113 75 صفر(  ه) جلس  یاتم  کیزیف 18

865-814 125 83 اول( ه) جلس  یاتم  کیزیف 19

913-866 108 72 یاضیر  هرشتمخصوص    -دوم(  ه) جلس  یاتم  کیزیف 20

972-914 143 95 اول (  ه) جلس یهسته ا  کیزیف 21

994-973 53 35 یاضیر  هرشتمخصوص    -دوم (    ه) جلس یهسته ا  کیزیف 22

1023-4060995ها  نهیآ23

(B)پروژه    موضوع جلسه
تدریس

دقیقه

تعلیم

 دقیقه
اسالید

27-1 56 37 صفر(  جلسه)  کینماتیس 24

59-28 137 91 اول(  جلسه)  کینماتیس 25

83-60 104 69 دوم(  جلسه)  کینماتیس 26

118-84 137 91 (سوم  جلسه)  کینماتیس 27

143-119 114 76 چهارم(  جلسه)  کینماتیس 28

155-144 89 59 پنجم(  جلسه)  کینماتیس 29
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 (B)پروژه    موضوع جلسه
 تدریس

 دقیقه

 تعلیم

 دقیقه
اسالید

168-156 75 50 ششم(  جلسه)  کینماتیس 30

200-169 132 88 هفتم(  جلسه)  کینماتیس 31

241-201 156 104 یاضیر  هرشتمخصوص    -هشتم(    جلسه)  کینماتیس 32

281-242 146 97 اول(  جلسه)  کینام ید 33

317-282 141 94 دوم(  جلسه)  کینام ید 34

363-318 164 109 سوم(  جلسه)  کینام ید 35

384-364 57 38 صفر(  جلسه)  نوسان 36

433-385 141 94 اول( جلسه)  نوسان 37

476-434 164 109 دوم(  جلسه)  نوسان 38

532-477 203 135 اول(  جلسه) موج 39

606-533 135 90 دوم(  جلسه) موج 40

641-607 129 86 سوم(  جلسه) موج 41

686-642 101 67 یاضیر  هرشتمخصوص    -چهارم(    جلسه) موج 42

730-687 119 79 یاضیر  هرشتمخصوص    -پنجم(    جلسه) موج 43

192 128 یاضیر  هرشتمخصوص   -اول(    جلسه)  کینام یترمود 44

219 146 یاضیر  هرشتوص  مخص  -دوم(    جلسه)  کینام یترمود 45

101 67 یاضیر  هرشتمخصوص   -سوم(    جلسه)  کینام یترمود 46

!دانش آموزان عزیز رشته تجربی

عزیز بچه های خودتان را با جلسات جلسات  د که به بعد در برنامه قطاری مراقب باشی 20از جلسه 

 "اول ( ه) جلس یهسته ا کیزیف  "شما در برنامه قطاری  20مثالً جلسه  رشته ریاضی اشتباه نگیرید.

می باشد.



16

شیمی 
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 (A)پروژه    موضوع جلسه
 تدریس

 دقیقه

 تعلیم

 دقیقه
اسالید

صفحات الف  50-  1 147 98 محلول ها  –فش جدید   1

صفحات الف  99-7311051استوکیومتری2

35-1 132 88 ظرفیت ها  -موازنه   3

72-36 75 50 نمودار شناسی  –محدود کننده و تشخیص آن   4

137-73 245 163 تست استوکیومتری 5

166-  138 100 67 آرایش الکترونی  -اعداد کوانتومی  –  زیر اتمی ها 6

236-167 119 79 خطی  -آرایش الکترونی سرعتی و طیف نشری   7

281-237 115 76 ...  تست آرایش الکترونی و جدول تناوبی فلزها 8

356-282 128 85 واکنش پذیری-شعاع اتمی و یونی  –آرایش الکترونی یون ها   9

440-357 229 152 تست تعادل  –مسائل تعادل   –معادالت انحالل پذیری   10

468-441 130 86 و مسائل ثابت یونش  PHاسید و باز میدان   11

503-469 99 66 ونیاسید و باز واکنش خنثی شدن و جامدهای ی 12

551-504 100 66 جامدهای فلزی و ترکیب کوواالنسی  13

609-552 131 86 پبوند کوواالنسی )پیوند دوگانه،داتیو ،اسیدهای اکسیژن دار( 14

651-610 148 98 تست اسید و باز و تمرین های کتاب 15

700-92138652گرما و تست 16

752-701 129 86 سینتیک )تمرین و تست (  17

796-753 102 67 نقطه جوش-رسم نقشه پتانسیل و نیروهای واندر والسی 18

852-797 134 89 گرافیت و الماس  –سیلیس    –عدد اکسایش   19

923-853 102 67 طول پیوند و شعاع اتمی و نامگذاری ترکیبات معدنی 20

953-924 133 88 تست الکترو شیمی 21

1007-954 110 73 ت آلی و گروه عاملیآشنایی با ترکیبا 22

1040-1008 68 45 نام گذاری ترکیبات آلی 23

 1066-1041 62 41 تست نام گذاری ترکیبات آلی 24

 1122-1067 89 59 رسم ایزومر و واکنش ها در شیمی آلی،نام گذاری استرها 25

1183-1123 118 78 اسید و الکل و قطبیت  –آلکن ها ،پلیمریزاسیون   26

 1212-1184 89 59 موازنه واکنش های اکسایشی  –واکنش سوختن ترکیبات آلی  27

1245-1213 92 61 مسائل و تست پلیمر افزایشی و تراکمی 28

1273-1246 64 42 مسائل آزاد و جرم اتمی میانگین 29
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 (B)پروژه    موضوع جلسه
 تدریس

 دقیقه

 تعلیم

 دقیقه
اسالید

1357-1274 95 63 د محلول)انحالل ملکولی و یونی و گازها(علت انحالل و تولی 30

1393-1358 46 30 قانون هنری و دما  -انحالل پذیری گازها بر اثر فشار 31

1422-1394 30 20 الکترولیت و رسانایی 32

1469-1423 48 32 پاک کننده صابونی و غیر صابونی–کلوپید و اثر تیندال   33

1492-24361470اسمز34

1518-1493 61 40 جداسازی -  PVnRTمفاهیم گازها و بررسی   35

1565-1519 79 52 مفاهیم گرما و دما و ظرفیت آن ها و فرایند گرماده و گرماگیر 36

1597-1566 46 30 انرژی،آنتالپی و تست گرمارابطه طول پیوند و  37

1661-1598 122 81 نمودار انرژی و مبدل کاتالیسی  –سینتیک   38

1690-1662 53 35 مفهوم تعادل و عامل موثر غلضت در تعادل 39

1745-1691 84 55 و هابر    NOتعادل    –عامل موثر فشار و دما در تعادل   40

1761-20301746تست تعادل 41

1784-1762 66 44 نظریه آرنیوس و واکنش خنثی شدن اسید و باز 42

1806-1785 32 21 یونش آب  اسید و باز قوی و وضعیف و ثابت 43

1837-1807 58 38 جمالت درست و نادرست اسید و باز  –ثابت یونش اسید و باز   44

1849-1838 59 39 جدول پتانسیل کاهش  –سلول گالوانی   45

1905-1850 107 71 جدول پتانسیل اکسنده و کاهنده و انجام پذیر بودن واکنش 46

1950-1906 102 68 انسیل کاهشیتست سلول گالوانی و جدول پت 47

1988-1951 39 26 سلول سوختی و خوردگی آهن 48

2037-1989 43 28 برقکافت  -حفاظت کاتدی   49

2061-2038 31 20 و آبکاری  MgClسلول هال  و دانز و برقکافت  50

IR 48 74 2062-2115الکتروشیمی و طیف سنجی    –تهیه هیدروژن از سیلیس   51
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ادبیات 
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جلسه
 ) آرایه های ادبی(  موضوع

تدریس 

دقیقه

تعلیم 

دقیقه
اسالید 

30-2 90 77 آمیزی/اسلوب معادله/ تضاد و تناقضحس   1

51-31 95 67 حسن تعلیل/ اغراق/تضمین/تلمیح/تمثیل 2

90-52 150 89 تشخیص/ایهام و ایهام تناسب 3

114-91 70 54 جناس/سجع/تناسب 4

129-4465115مجاز5

166-130  130 93 تشبیه و استعاره 6

175-167 25 20 کنایه/واج آرایی 7

8 
تیپ بندی سواالت کنکور

 آرایه های یک بیت /ترتیب توالی 
71 100 176-218

9 
تیپ بندی سواالت کنکور

 آرایه جلوی گزینه/آرایه های در صورت سوال
30 60 218-242

 جلسه
تدریس  (دستور زبان فارسی) موضوع

دقیقه

تعلیم 

دقیقه
اسالید 

60-1 190 163 انواع نقش های اصلی و تبعی 14

102-11313061نوع جمله15

147-113130103گروه اسمی16

183-148 80 62 حذف به قرینه/ زمان افعال 17

18 
شیوه عادی و بالغی/انواع را، که، واو و.../

 جمالت ساده و غیر ساده

75 90 184-219

250-220 80 60 تحول معنایی و نوشتاری کلمات 19

293-251 120 108 ساختمان واژه 20

جلسه
تدریس  ) قرابت معنایی(  موضوع

دقیقه

تعلیم 

 دقیقه
اسالید 

76-1 160 142 جلسه صفر/خداوند  10

182-18820077عشق11

297-150170183اخالق12

362-298 110 98 بیان واقعیت ها/ حماسه 13
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 جلسه
تدریس  ( لغت و امال) موضوع

دقیقه

تعلیم 

دقیقه
اسالید 

32-1 90 74 ح  -لغات هم آوای   هـ   21

62-33 80 65 ط  -لغات هم آوای   ت   22

96-63 80 62 غ  -لغات هم آوای   ق   23

124-97 70 50 ع  -لغات هم آوای   ء   24

37-1 90 70 ص  -ث    -لغات هم آوای  س   25

117-38 130 113 ظ   -ض  -ذ  -لغات هم آوای   ز 26

471-118 تست دارد خودخوان  **لغات کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم

جلسه
تدریس  ( تاریخ ادبیات) موضوع

دقیقه

تعلیم 

 دقیقه
اسالید 

62-1 130 109 تاریخ ادبیات دهم 27

109-63 90 77 تاریخ ادبیات یازدهم 28

158-110 90 77 دبیات دوازدهما  تاریخ 29

تسی  ااییانی هیر درس  2درس را بخوانیید و بیه  2هر روز از کتاب کار ادبیات معنیی غایات های عزیز! بچه **

ااسخ داده و آنرا تحلیل کنید.
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عربی 
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موضوع  جلسه
تدریس 

دقیقه

تعلیم 

 دقیقه
اسالید 

  80-1052001ترجمه1

152-9018081ترجمه2

242-82164153ترجمه3

317-106212243ترجمه4

71-1552641فعل5

98167فعل6

72  –  122  

 + 

1-22

46  -  711001اسم7

50  -  40601تحلیل صرفی8

44  -  1 100 72 عالمت اعراب + اعراب مضارع 9  

75-821101شکّل یا قرائت10

20-1 50 40 جملۀ اسمیه  و نواسخ 11  

14-45501فعل مطلق12

14-1 50 45 فعل مطلق)بخاطر اهمیت بیشتر،مطالعه مجددگردد( 13  

33-541001حال 14

14  -  341001مستثنی15

11  -  24301وصف و اضافه16

19  -  421001درک مطلب17



24

 

 
دینی 
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موضوعجلسه
تدریس

دقیقه

تعلیم

دقیقه

200 182 ر ، قضا و قد  توحید شناسی 1

165 152 هدف شناسی و انسان شناسی  2

257285معادشناسی3

215 196 هستی بخش ، اخالص و توبه  4

205 186 رابطۀ قانونمندی با اختیار ، سنت ، تمدن اسالمی  5

161180( 1هدایت ، نبوت و امامت )6

200230 ( 2نبوت و امامت )7

193215( 3امامت )نبوت و  8

200 181 سفر ، عشق ، تقوا ، عزت و ذلت   9

240 218 مقبولیت ، عفاف ، پوشش ، ازدواج ، تمدن جدید  10
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زبان انگلیسی 
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موضوعجلسه
تدریس

دقیقه

تعلیم

دقیقه
اسالید

69-1 120 72 1دهم و ازمون جامع  2و    1اسم و لغات درس   1

149-70 120 71 2دهم و ازمون جامع    4و3لغات درس  صفات و   2

209-150 100 55 3یازدهم وآزمون جامع    1مصدر و اسم مصدر و لغات درس   3

4 Reading وcloze   296-210 150 110 4یازدهم و آزمون جامع    2و لغات درس

389-297 120 90 5یازدهم و آزمون جامع    3(ولغات درس  1زمانها) 5

454  -390 90 55 6  دوازدهم و آزمون جامع  1( و لغات درس  2زمانها) 6

515  -455 90 50 7دوازدهم و آزمون جامع    2شرطی ها و لغات درس   7

570  -  516 90 50 8دوازدهم و آزمون جامع    3مجهول وتست لغات درس   8

9 
و   98دنباله سوالی و جمع بندی زمانها وتست لغت کنکور  

 9آزمون جامع  
60 100 571  -642

731  -  643 100 60 10و آزمون جامع    98لغت کنکور  گرامرهای باقیمانده و تست   10
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برنامه ریزی قطاری 

 مخصوص پروژه 

A
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بچه های عزیز!

اید. اما کار همین جا به اتمام دروس اختصاصی را آموخته %80اغی  70دروس عمومی و حدوداً  %100شما االن 

 د دارید!رسد، بلکه برای تثبی  مطاغب در ذهن و تسلط بیشتر شما بر دروس، نیاز مبرم به سنجش خونمی 

دارید؛ که نصف روز اول مربوط به روز زمان  2آزمون اول کنید. برای هر آزمون  10اس شروع به ااسخ دادن 

نما اختصاص دهید.ی زمان را به تحلیل و بررسی نقاط ضعف خود، به کمک ااسخآزمون دادن و بقیه
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برنامه ریزی قطاری 

 مخصوص پروژه 

B
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دوستان عزیز!

ی دروس اختصاصی را فراگرفتید و همچنین دروس عمومی باقیمانده%  30% اغی  B 20خسته نباشید. شما در اروژه 

آزمون دوم را که شامل  10ایی شدن در ااسخ به سواالت کنکور حتماً باید خود را مرور کردید وغی بدانید برای حرفه

شکاالت نما آخرین ایرادات و ابا کمک گرفتن از ااسخروز ااسخ دهید و  20باشد بمدت می  Bو  Aمباحث اروژه 

 ی کنکور حاضر شوید...خود را برطرف کنید تا با آمادگی کامل در جلسه

ایروز و سربلند باشید 
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