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واحد ریاضی این هفته کمی زیادتر از هفته های پیش است به دلیل اینکه بحث 

 هامعادالت درجه دوم اهمیت بسیاری در سایر مباحث ریاضی دارد. کار مهارتی

پایه دوازدهم را هم باید مطالعه کنید و ساعت های  ت.دقیقا مانند هفته پیش اس

اند.دهم ارائه شدهالزمه در جدول ساعت مطالعاتی برای دروس دواز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ساعت مطالعاتی دروس پایه

 

 

 

 ساعت مطالعاتی دوازدهم

 

 

 

 

جمع کل هر روز برای 

پایه
33ساعت و30دقیقه6ساعت و45دقیقه7ساعت و15دقیقه3ساعت و30دقیقه4ساعت و 15دقیقه4ساعت3ساعت و15دقیقه4ساعت و 30دقیقه

1ساعت و30دقیقهروان شناسی یازدهم 90دقیقه

3ساعت و30دقیقه30دقیقه75دقیقه

75دقیقه45دقیقه60دقیقهفلسفه یازدهم

30دقیقه75دقیقهجامعه شناسی یازدهم

4ساعت60دقیقه

3ساعت90دقیقه90دقیقهعلوم و فنون یازدهم

1ساعت و30دقیقه15دقیقه75دقیقهاقتصاد

3ساعت30دقیقه

75دقیقه45دقیقه75دقیقه75دقیقهریاضی

30دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقه30دقیقهزبان انگلیسی یازدهم

4ساعت و30دقیقه

4ساعت و15دقیقه75دقیقه90دقیقه90دقیقهدینی یازدهم

4ساعت75دقیقه90دقیقه75دقیقهعربی یازدهم

جمع کل هر درسجمعهپنجشنبه

90دقیقه15دقیقه75دقیقه15دقیقهفارسی یازدهم

چهارشنبه سه شنبهدوشنبهیک شنبه شنبه درس / روز هفته

4ساعت و15دقیقه60دقیقه

22ساعت150دقیقه150دقیقه75دقیقه 75دقیقه 120دقیقه 120دقیقه150دقیقه150دقیقه120دقیقه180دقیقهزمان 

3 یا3تاری    خ3فنون ادبی جغراف
جامعه  

شنایس3
جمع کل فلسفه 2 3فاریس3درس 3عربی دینی

زبان 

انگلییس3
ریاضی 3



 برنامه جزئی هفته چهارم

 

 

 

 

 

فته  اولروز ه
ی

ت مطالعاب  دومنوب
ی

ت مطالعاب  سومنوب
ی

ت مطالعاب  چهارمنوب
ی

ت مطالعاب  پنجمنوب
ی

ت مطالعاب  ششمنوب
ی

ت مطالعاب فتمنوب  ه
ی

ت مطالعاب نوب

شنبه
گلییس یازدهم درس2  زبان ان

30دقیقه

مطالعه گرامر

سنی  دینی یازدهم پرکاری ت

درس7

90دقیقه

سنی  م پرکاری ت اقتصاد ده

فصل1بخش4

75دقیقه

ریاضی درس1فصل2)معادله و 
سنی (پرکاری ت مسائل توصیفی

75دقیقه

ی
اب جبی

ی
اب جبی

ی
اب جبی

یکشنبه
گلییس یازدهم درس2  زبان ان

30دقیقه

مطالعه گرامر

فلسفه یازدهم مطالعه درس5

60دقیقه

 آرایه ادبی
ی

کارمهارب

15دقیقه

تاب مبحنی آرایه  یم توانید از ک

ست های مربوط به  ادبی و یا ت

ست  تابی که دارید ت آرایه از هر ک

بزنید

دینی یازدهم مطالعه درس8

90دقیقه

بق   )ط
ی

مطالعه تاری    خ و جغراف

ان ( ت خودت انتخاب و اولوی
ی

اب جبی
ی

اب جبی

دوشنبه
گلییس یازدهم درس2  زبان ان

30دقیقه

مطالعه گرامر

یات یازدهم درس8مطالعه و  ادب
سنی پرکاری ت

75دقیقه

سنی  فلسفه یازدهم پرکاری ت

درس5

45دقیقه

 مسائل اقتصاد)از 
ی

کارمهارب

تاب مسائل اقتصاد( زدن  ک

ست های درس3 ت

15دقیقه

سنی درس8 دینی یازدهم پرکاری ت

75دقیقه
ی

اب جبی
ی

اب جبی

سه شنبه
گلییس یازدهم درس2  زبان ان

30دقیقه

ست گرامر ت

سنی  عربی یازدهم پرکاری ت

ترجمه درس3

75قیقه

ریاضی درس2فصل2)حل معادل 

ا(مطالعه و  درجه 2 و کاربرده

بق روش ست ط ت

75دقیقه

جامعه شنایس یازدهم مطالعه 

بق روش ست ط درس5و ت

75دقیقه

ی
اب جبی

ی
اب جبی

ی
اب جبی

چهارشنبه
گلییس یازدهم درس2  زبان ان

30دقیقه

ست گرامر ت

جامعه شنایس یازدهم 

درس5)تثبیت(

30دقیقه

ت معنابی  قراب
ی

کارمهارب

15دقیقه

ت  تاب مبحنی قراب )یم توانید از ک

م استفاده  معنابی مشاوران ه

نید( ک

علوم و فنون ادبی یازدهم 
سنی مطالعه درس5و پرکاری ت

90دقیقه

ریاضی درس2فصل2)حل معادل 

ا(مطالعه و  درجه 2 و کاربرده

بق روش ست ط ت

45دقیقه

ی
اب جبی

ی
اب جبی

پنجشنبه

الس های  اگر به ک

خارج از مدرسه 

یم روید زمان آن را جزو 

ساعات مطالعه خود 

بدانید تا موظف 

باشید که حتما درس را 

ید یاد بگبر

گلییس یازدهم درس2  زبان ان

30دقیقه

ست گرامر ت

عربی یازدهم مطالعه قواعد 

درس4

بق روش  ست ط 90دقیقه)ت

یم توانید بزنید(

ریاضی درس2فصل2)حل معادل 
سنی ا(پرکاری ت درجه 2 و کاربرده

75دقیقه

جامعه شنایس یازدهم مطالعه 

بق روش ست ط درس6و ت

75دقیقه

یات یازدهم درس9مطالعه و  ادب
سنی پرکاری ت

90دقیقه

 
ی

مطالعه تاری    خ و جغراف

ت  بق انتخاب و اولوی )ط

ان ( خودت

فلسفه یازدهم 

مطالعه درس6

75دقیقه

جمعه

اگر در آزمون های 

ت  ک آزماییسی شی

نید، بعد آزمون  یم ک

حتما تحلیل انجام 

ید ده

یات یازدهم جمع بندی  ادب

درس 8و9

60دقیقه

علوم و فنون ادبی یازدهم 
سنی مطالعه درس6و پرکاری ت

90دقیقه

سنی  فلسفه یازدهم پرکاری ت

درس6

60دقیقه

سنی  عربی یازدهم پرکاری ت

قواعد درس4

75قیقه

روان شنایس یازدهم مطالعه درس 

6

صمیم  از ابتدای  مالک های ت

ی  صمیم گبر ی تا سبک ت گبر

سایس اح

بق روش ست ط 90دقیقه+ت

جامعه شنایس یازدهم 

درس6)تثبیت(

30دقیقه

مطالعه پایه 

م)درس های  دوازده

شنبه خود را آماده 

نید( ک

الس های  بعد از ک

مدرسه خود حتما 

نید ت ک اح اسبی
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