برنامه مطالعاتی جمع بندی دروس پایه ویژه نوروز -1400گروه آموزشی آروین
روز وتاریخ

8 - 10

10:30 - 12:30

12:45 - 14

15 - 16:30

16:45 -18

یکشنبه 24/12/99

ریاضی
مطالعات وتست آموزشی دنباله
حسابی وهندسی  ،مجموعه ها

زیست1
مطالعه گوارش و
جذب مواد

زیست 1
تکمیل مطالعه فصل گوارش
وتست آموزشی

فیزیک1
مطالعه +تست آموزشی
کار  ،انرژی وتوان

عربی1
مطالعه وتست آموزشی مبحث
اعداد +ترجمه درس  1و2

ریاضی

زیست1
مطالعه تبادالت گازی

زیست 1
تکمیل وتست ازتبادالت
گازی

شیمی 1
مطالعه مفاهیم فصل  1تا سر
مدل اتمی

فیزیک 1

زیست 1
مطالعه گردش مواد

زیست 1
تکمیل مطالعه گردش مواد

فیزیک1
مطالعه +تست آموزشی
فشار وویژگی مواد

عربی1
مطالعه وتست آموزشی مبحث
اشکال فعل +ترجمه درس  3و 4

زیست 1
تست گردش مواد و قلب

شیمی 1
مطالعه مفاهیم مدل اتمی تا
آخرفصل 1

فیزیک 1

زیست 1
مطالعه گیاهی

فیزیک 1
مطالعه  +تست آموزشی دما
وگرما تا سر تعادل گرمایی

عربی 1
مطالعه وتست آموزشی مبحث فعل
مجهول  +ترجمه درس  5و 6

زیست 1
جبرانی و تکمیلی

شیمی 1
مطالعه مفاهیم فصل  2و
تست آموزشی

فیزیک 1

زیست 2
دوره حواس

فیزیک 1
مطالعه  +تست آموزشی
تکمیلی دما وگرما

دوشنبه 25/12/99

سه شنبه 26/12/99

مطالعات وتست آموزشی
ازمبحث توان وریشه گیری
وعبارات جبری

ریاضی
تست توان و ریشه گیری و دنباله
ها

ریاضی
چهارشنبه 27/12/99

مطالعه وتست آموزشی معادله
درجه  2و معادالت رادیکالی

پنج شنبه 28/12/99

ریاضی
تست ازمبحث معادالت
ونامعادالت

ریاضی
جمعه 29/12/99

شنبه 30/12/99

مطالعه وتست آموزشی ازهندسه
تالس و تشابه

ریاضی
تست ازمبحث هندسه تالس
وتشابه

زیست 1
مطالعه دفع مواد

زیست 1
مطالعه گیاهی

زیست 1
تست گیاهی و دفع مواد

زیست 2
دوره تنظیم عصبی

ریاضی
مطالعه وتست از مبحث لگاریتم
وتابع نمایی

زیست 2
دوره دستگاه حرکتی

مطالعه نکات
درس  1و2

بررسی درس
 1تا 4

دینی 1
مطالعه نکات
درس 3و 4

دینی 1
مطالعه نکات
درس 5و 6

تست دوره ای فشار و ویژگی مواد

فارسی 1
تست آرایه ادبی

بررسی درس  5تا
8

فارسی 1
تست قرابت
معنایی

دینی 1
مطالعه نکات معنایی
درس  7و 8

دینی 1
مطالعه نکات
درس  9و 10

تست دوره ای از دما و گرما تا
تعادل

شیمی 1
تست دوره ای از فصل 2

تحلیل آزمون

آزمون

تحلیل آزمون

آزمون

فارسی 1

فارسی 1
بررسی درس  9تا
12

دینی 1

فارسی 1

مطالعه نکات
درس  11و 12

تست آرایه

زبان 1
مرور واژگان درس
1و2

آزمون

تحلیل آزمون

آزمون

تحلیل آزمون

آزمون

تحلیل آزمون

آزمون

فارسی 1
بررسی درس

تحلیل آزمون

شب عید

13تا 15

زیست 2
تست حرکت وحواس

شیمی 1
مطالعه فصل  3محلول ها

عربی 1
مطالعه وتست آموزشی مبحث
جارو مجرور  +ترجمه درس  7و 8

زبان 1

فارسی 1
دستور زبان
آزمون

مرورگرامردرس
1و 2با تست

ریاضی

زیست 2

زیست 2

فیزیک 1

شیمی 1

زبان 1

فارسی 1

مطالعه مبحث آمار و روابط آن

دوره تنظیم شیمیایی و ایمنی

تکمیل تنظیم شیمیایی
وایمنی

تست دوره ای دما و گرما

تست دوره ای از فصل 3محلول ها

مرور واژگان درس
3و4

بررسی درس

ریاضی

زیست 2

زیست 2

شیمی 1

عربی 1

زبان 1

فارسی 1

تست از مبحث آمار و مسائل

دوره تقسیم یاخته و تولید مثل

تست و تکمیل تقسیم یاخته
و تولید مثل

تست مسائل ترکیبی
استوکیومتری با محلول

مطالعه وتست آموزشی مبحث اسم
فاعل و+ ...تست ترجمه

مرورگرامردرس
3و4

تست قرابت

ریاضی

زیست 1

زیست 2

شیمی 1

فیزیک 1

جبرانی و جمع بندی

جبرانی وجمع بندی

جبرانی و جمع بندی

جبرانی وجمع بندی

جبرانی و جمع بندی

سه شنبه 03/01/400

 16تا 18

چهارشنبه 04/01/400

پنج شنبه 05/01/400

جمعه 06/01/400

دینی 1

فارسی 1

سال نو مبارک

یکشنبه 01/01/400

دوشنبه 02/01/400

18:30 - 20:00

تست دوره ای کار وانرژی و توان

20:15 - 21:25

21:35 - 22:45

دینی 1
دوره وجمع بندی

آزمون آزمایشی  +رفع اشکال +تحلیل آزمون +استراحت و تفریح

تنظیم برنامه :پوریا امیری دانشجوی پزشکی سراسری قزوین
با نظارتِ مهندس امیر حسین افشار

آزمون

آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

فارسی 1
دوره وجمع
بندی

آزمون

تحلیل آزمون

