برنامه مطالعاتی آزمون گزینه دو

هفته اول از تاریخ 7/3 :تا تاریخ 7/9

درس
ادبیات

گروه آزمایشی :تجربی

درس (:)1مطالعه کتاب درسی-تست موضوعی

پایه دهم

از تاریخ۰۷/۲۳:

هفته دوم از تاریخ 7/10 :تا تاریخ 7/16

شماره آزمون)۱( :
هفته سوم از تاریخ 7/17 :تا تاریخ 7/23
درس ( )1مرور لغات و مفاهیم +تست موضوعی

تست موضوعی

تست موضوعی

تست موضوعی

تست موضوعی (شبیه ساز آزمون)

لغات و قواعد درس ()1

قواعد

تست ترجمه و قواعد (شبیه ساز آزمون)

تست ترجمه و قواعد

تست ترجمه و قواعد

تست ترجمه و قواعد (شبیه ساز آزمون)

متن کتاب درسی (درس)1

تست درس ()1

تست درس (( )1آزمون سنجش مستمر)

متن کتاب درسی (درس )1

تست درس ()1

متن کتاب درسی

لغات درس ()1

تست لغت

تست لغت (شبیه ساز آزمون)

تست لغت

تست لغت

درس(( )1آزمون سنجش مستمر)

تسلط در درس عربی با تست و تحلیل
درست تست ها امکان پذیر است.

عربی

سعی کنید هنگام حفظ کردن
جمالت،به مفهوم هر جمله خیلی دقت
کنید .آیات رو کامل ترجمه کنید.

دینی

برای حفظ کلمات حتما از تست
استفاده کنید ،بهتره کلمات رو از تستها
خودتون پیدا کنید.

زبان

ریاضی

زیست

خیلی مهمه که مفاهیم رو به درستی
درک کنید.

فصل()1درس()1

فصل()1درس()2

فصل()1درس(( )2تست و تمرین)

فصل()1درس()1

فصل()1درس()2

فصل()1درس(( )1شبیه ساز آزمون)

فصل()1درس()1

فصل()1درس()1

درس (1و( )2آزمون سنجش مستمر)

گفتار ()1

گفتار (1و )2تا ابتدای لیپیدها

تست گفتار (2و( )3شبیه ساز آزمون)

گفتار ()1

گفتار ( )2از لیپیدها تا انتهای گفتار

تست فصل( )1تا گفتار( )3ورود مواد به یاخته (شبیه ساز آزمون)

گفتار( )2تا ابتدای لیپیدها

گفتار ( )3تا ورود مواد به یاخته

فصل ( )1تا گفتار ( )3ورود مواد به یاخته(کتاب درسی)

معیارتون این باشه که مفاهیم رو با
ادبیات و زبان خودتون بیان کنید.

تست ها رو گزینه به گزینه و با کمک
کتاب درسی و پاسخنامه تحلیل ،نکات
رو یادداشت و چندبار مرور کنید.

فصل ( )1تا تبدیل یکاها

از تبدیل یکا تا اندازه گیری و دقت

فصل ( )1تا اندازه گیری و دقت (تست و تمرین)

فصل ( )1تا تبدیل یکاها

از تبدیل یکا تا اندازه گیری و دقت

فصل ( )1تا اندازه گیری و دقت (تست و تمرین)

خیلی مهمه که مفاهیم رو به درستی
درک کنید.
معیارتون این باشه که مفاهیم رو با
ادبیات ساده خودتون بیان کنید.

فصل ( )1تا ابتدای طبقه بندی عنصر

طبقه بندی عنصر تا جرم اتمی

فصل ( )1تا جرم اتمی (کتاب درسی)

سعی کنید جدول رو به درستی یاد
بگیرید و مستمر تکرار کنید.

فصل ( )1تا ابتدای طبقه بندی عنصر

طبقه بندی عنصر تا جرم اتمی

فیزیک

شیمی

توصیه و سفارشیسازی
مطالعه متن درس و لغات باید خیلی
سریع انجام شود و با تست و تحلیل
تست ها درک ادبیمون رو افزایش
بدیم.

راهنمای برنامه
:
آرایه ،قرابت ،دستور ،امال و لغت میباشد

باکس نقرهای :باکس  ۳۰دقیقهای
باکس فیروزهای :باکس  6۰دقیقهای

مطالعه کتاب درسی و جزوه
تست و تمرین

فصل ( )1تا جرم اتمی (آزمون سنجش مستمر)

تصمیات جدید من:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فیلمهای آموزشی گزینه دو

------------------------------------------------------

