
 برنامه هفته پنجم پایه یازدهم

به برنامه این هفته واحد کار مهارتی آیات و روایات دینی 

یازدهم را اضافه کردیم. از آنجایی که حجم دینی یازدهم باال است اگر 

شود. برای از االن برای آیات تست کار کنید حجم کارتان سبک تر می

توانید هم از کتاب تست هایی که دارید استفاده کنید و این قسمت می

توانید کتاب مبحثی آیات و آیات را جواب دهید و هم میفقط سواالت 

تا دقیق تر تست بزنید و روایات انتشارات مشاوران آموزش را تهیه کنید 

 از درسنامه این کتاب هم بهره ببرید.

 

 

 

 ساعت مطالعاتی کنکوری:

 دقیقه 15ساعت و 13
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