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جمع کل هر درسجمعهپنجشنبه

15دقیقه75دقیقه15دقیقه60دقیقهفارسی یازدهم

چهارشنبه سه شنبهدوشنبهیک شنبه شنبه درس / روز هفته

4ساعت75دقیقه

3ساعت و45دقیقه75دقیقه75دقیقه15دقیقه60دقیقهعربی یازدهم

4ساعت و45دقیقه75دقیقه90دقیقه60دقیقه60دقیقهدینی یازدهم

3ساعت30دقیقه

90دقیقه75دقیقهریاضی

30دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقهزبان انگلیسی یازدهم

4ساعت و15دقیقه90دقیقه

3ساعت و 15دقیقه90دقیقه90دقیقه15دقیقهاقتصاد

1ساعت و30دقیقه90دقیقهعلوم و فنون یازدهم

1ساعت و45دقیقه75دقیقه

90دقیقه90دقیقهفلسفه یازدهم

30دقیقهجامعه شناسی یازدهم

4ساعت و15دقیقه75دقیقه

2ساعت و45دقیقه75دقیقه90دقیقهروان شناسی یازدهم

جمع کل هر روز برای 

پایه
32ساعت و15 دقیقه 8ساعت8ساعت و15دقیقه3ساعت و30دقیقه4ساعت2ساعت و45دقیقه2ساعت و45دقیقه3ساعت

22ساعت150دقیقه150دقیقه75دقیقه 75دقیقه 120دقیقه 120دقیقه150دقیقه150دقیقه120دقیقه180دقیقهزمان 

فنون 

3 ادبی
جغرافیا3تاری    خ3

امعه   ج

شنایس3
جمع کل فلسفه 2 3فاریس3درس 3عربی دینی

ان  زب

انگلییس3
اضی 3 ری



 برنامه جزئی 

 

 

 

 

 

 

 

فته  اولروز ه
ی

 دومنوبت مطالعاب
ی

 سومنوبت مطالعاب
ی

 چهارمنوبت مطالعاب
ی

نجمنوبت مطالعاب  پ
ی

 ششمنوبت مطالعاب
ی

فتمنوبت مطالعاب  ه
ی

نوبت مطالعاب

شنبه
م مطالعه پایه دوازده

م درس 3 ان انگلییس یازده زب

یقه 30دق

مطالعه گرامر

ندی  م جمع ب یات یازده ادب

درس 12و14

یقه 60دق

سنی  م پرکاری ت عربی یازده

ترجمه درس6

یقه 60دق

م  جامعه شنایس یازده

درس9)تثبیت(

یقه 30دق

ی
اب جبی

ی
اب جبی

یکشنبه
م مطالعه پایه دوازده

م درس 3 ان انگلییس یازده زب

یقه 30دق

مطالعه گرامر

سنی  م پرکاری ت لسفه یازده ف

درس8

یقه 90دق

تصاد)از  ل اق  مسائ
ی

کارمهارب

تصاد( زدن  ل اق تاب مسائ ک

ست های درس6 ت

یقه 15دق

ه ادبی  آرای
ی

کارمهارب

یقه 15دق

ه ادبی  تاب مبحنی آرای ید از ک یم توان

ه از  ست های مربوط به آرای و یا ت

ید ست بزن د ت تابی که داری هر ک

ست درک مطلب به  عربی ت

همراه تحلیل 

یقه 15دق

ی
اب جبی

دوشنبه
م مطالعه پایه دوازده

م درس 3 ان انگلییس یازده زب

یقه 30دق

مطالعه گرامر

م  یات یازده ادب

درس15مطالعه و پرکاری 
سنی ت

یقه 75دق

م مطالعه  دینی یازده

درس12

یقه 60دق

 )طبق 
ی

خ و جغراف مطالعه تاری    

تخاب و اولویت خودتان ( ان
ی

اب جبی
ی

اب جبی

سه شنبه
م مطالعه پایه دوازده

م درس 1  ان انگلییس یازده زب

یقه 30دق

سنی گرامر پرکاری ت

اضی درس3فصل3)نمودار  ری

تابع خیط(مطالعه 

یقه 75دق

م مطالعه قواعد  عربی یازده

درس7

یقه 75ق

سنی درس12 م پرکاری ت دینی یازده

یقه 60دق
ی

اب جبی
ی

اب جبی

چهارشنبه
م مطالعه پایه دوازده

م درس 1  ان انگلییس یازده زب

یقه 30دق

سنی گرامر پرکاری ت

 قرابت معنابی
ی

کارمهارب

یقه 15دق

تاب مبحنی  ید از ک )یم توان

م  قرابت معنابی مشاوران ه

نید( استفاده ک

 
ی

خ و جغراف مطالعه تاری    

تخاب و اولویت  )طبق ان

خودتان (

سنی قواعد  م پرکاری ت عربی یازده

درس7

یقه 75دق

م مطالعه  روان شنایس یازده

درس 7

تدای درس تا نگرش از اب

ست طبق روش یقه+ت 90دق

ی
اب جبی

نجشنبه پ

اگر به کالس 

های خارج از 

مدرسه یم روید 

زمان آن را جزو 

ساعات مطالعه 

ید تا  خود بدان

موظف باشید 

که حتما درس را 

ید یاد بگبر

م درس  ان انگلییس یازده زب

 1

یقه 30دق

سنی گرامر پرکاری ت

م مطالعه درس9 لسفه یازده ف

یقه 90دق

اضی درس3فصل3)نمودار  ری
سنی تابع خیط(پرکاری ت

یقه 90دق

م مطالعه  دینی یازده

درس13

یقه 90دق

م دوره  نون ادبی یازده علوم و ف

ست های غلط و شک  فصل 3)ت

ید( دار و نزده خود را دوباره بزن

یقه 90دق

م فصل 1 بخش5  تصاد ده اق

مطالعه 

یقه 90دق

م مطالعه  روان شنایس یازده

درس 7

تدای  نگرش تا هدفمندی  از اب

تخاب هدفمندی( )ان

ست طبق روش یقه+ت 75دق

جمعه

ون  اگر در آزم

اییسی  های آزم

کت یم کنید،  شی

ون حتما  بعد آزم

تحلیل انجام 

ید ده

م فصل 1  تصاد ده اق
سنی بخش5 پرکاری ت

یقه 90دق

سنی  م پرکاری ت دینی یازده

درس13

یقه 75دق

م  جامعه شنایس یازده

ست  مطالعه درس10و ت

طبق روش

یقه 75دق

م پرکاری  لسفه یازده ف

سنی درس9 ت

یقه 75دق

اضی درس4فصل3)نمودار تابع  ری

درجه 2(مطالعه 

یقه 90دق

م  یات یازده ادب

درس16مطالعه و پرکاری 
سنی ت

یقه 75دق

م)درس  مطالعه پایه دوازده

نید( های شنبه خود را آماده ک

بعد از کالس 

های مدرسه 

خود حتما 

نید احت ک اسبی
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