برنامه مطالعاتی جمع بندی دروس ریاضی کنکور 1400

12:30-10:30

14-12:45

روز وتاریخ

هندسه 3

گسسته

ماتریس و کاربرد

نظریه اعداد

یکشنبه

حسابان

هندسه 3

گسسته

08/01/1400

تست تابع پایه  +تابع دوازدهم

ماتریس و کاربرد

نظریه اعداد

دوشنبه

حسابان

هندسه 3

گسسته

09/01/1400

مثلثات (تناوب و معادله)

ماتریس و کاربرد

نظریه اعداد

سه شنبه

حسابان

هندسه 3

گسسته

10/01/1400

تست مثلثات (تناوب و معادله)

ماتریس و کاربرد تست

گراف

چهار شنبه

حسابان

هندسه 3

گسسته

11/01/1400

حد بی نهابت و حد در بی نهایت

مقاطع مخروطی

گراف

پنج شنبه

تست حد بی نهایت و در بی

هندسه 3

12/01/1400

نهایت

مقاطع مخروطی

شنبه
07/01/1400

10-8

حسابان
جمع بندی کل تابع پایه  +تابع
دوازدهم

عربی 3

دینی 3

فیزیک 3
مطالعه و تست آموزشی حرکت
شناسی تا سر شتاب ثابت

شیمی 3
مطالعه فصل 1تا سر ثابت تعادل
صفحه 19

مطالعه قواعد درس  1و 2

مطالعه درس  1و 2

شیمی 3

عربی 3

فارسی3

مطالعه تکمیلی فصل 1

تست قواعد درس  1و 2

مرور لغات امال درس  1تا 4

مطالعه و تست آموزشی دینامیک و
قوانین نیوتن

شیمی 3

ریاضی3

دینی 3

تست و جمع بندی فصل 1

جمع بندی و تست ماتریس

مطالعه درس  3و 4

فیزیک 3

شیمی 3

مطالعه فصل  2تا سر سلول های
سوختی

مطالعه فصل 1تا سر ثابت تعادل
صفحه 19

عربی 3

فارسی 3

تست ترجمه درس 1و 2

مرور لغات امال درس  5تا 9

فیزیک 3
مطالعه و تست آموزشی شتاب ثابت
وجمع بندی فصل

فیزیک 3

فیزیک 3
مطالعه و تست آموزشی نوسان و
حرکت هماهنگ ساده

شیمی 3
مطالعه تکمیلی فصل 2

فیزیک 3
مطالعه و تست آموزشی انرژی و
تشدید در نوسان

دینی 3
مطالعه درس  5و 6

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

تحلیل آزمون

جبرا نی دروس

روز طبیعت مبارک

113/01/1400

14/01/1400

16:30-15

18-16:45

گسسته ترکیبیات و احتمال

جمعه

شنبه

19:15-18:15

20:15-19:15

21:30-20:30

23-21:50

مشتق

هندسه 3
مقاطع مخروطی

گسسته ترکیبیات و احتمال

فیزیک 3
جمع بندی و تست نوسان و موج

شیمی 3
تست وجمع بندی فصل 1و2

زبان انگلیسی 3
مرور گرامر درس 1و2

فارسی 3
تست قرابت و آرایه

آزمون

تحلیل آزمون

