
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام دهید 09208085905 به شماره واتساپ کامال رایگان هاي روزانهبراي دریافت سواالت و آزمون  

 انتشارات مکتب آروین ( گروه آموزشی استاد افشار) 

https://mrwins.ir 

 گروه آموزشی آروین-1401جمع بندي دروس پایه ویژه نوروز  برنامه مطالعاتی

 22:45 - 21:35 21:25 - 20:15 20:00 - 18:30 18- 16:45 16:30 - 15 14 - 12:45 12:30 - 10:30 10 - 8 روز وتاریخ

 1400/12/26شنبه5

  2معادله درجه 

 مطالعه + تست

  1فارسی 

 ستایش 

 ادبیات تعلیمی 

  1علوم و فنون ادبی 

 1فصل 

  1جامعه شناسی  1اقتصاد بخش 

  50-1ص 

 
  2و1منطق درس 

  1دینی 

  3و2و1درس 
 تحلیل آزمونآزمون و  

 1400/12/27جمعه

  1فارسی  ) 10ریاضی تابع (سال 

  ادبیات پایداري

 غناییادبیات 

1 یعلوم و فنون ادب   

 2فصل

 روانشناسی 

 حل مسئله 

 تصمیم گیري

  1جامعه شناسی 

   81تا  51 ص

 

  1فلسفه 

 فلسفه و ابعاد آن 

  3و2و1درس 

  1دینی 

  6و5و4درس 
 تحلیل آزمونآزمون و 

 1400/12/28شنبه 

 ریاضی 

  11تابع سال 

  1فارسی 

 ادبیات سفر و زندگی 

 یانقالب اسالم اتیادب 

1 یعلوم و فنون ادب   

 3فصل

  1جامعه شناسی  2اقتصاد بخش 

   81تا 103ص  
  4و  3منطق درس 

  1دینی 

 8و7و9درس 
 تحلیل آزمونزمون و آ

 1400/12/29شنبه1

رسیدگی به امور شخصی و 

دروس عقب افتاده در 

 روزهاي قبل
  سال نو مبارك

 401/01/01 شنبه2

 و تست  ریاضی جمع بندي

 تابع

 1فارسی 

  حماسیادبیات 

 داستانی  اتیادب 

  

  1علوم و فنون ادبی 

 4فصل 

 روانشناسی

 انگیزه و انگیزش

  1جامعه شناسی 

  ا آخر کتاب ت103ص  
  1فلسفه 

 فلسفه و ابعاد آن 

  6و5و4درس 

  1دینی 

  10و12و11درس 
 تحلیل آزمونزمون و آ

 401/01/02شنبه 3

  آماري هاي داده با کار

  1ریاضی 

ادبیاتت جهان + دروس 

  1عقب افتاده فارسی 

  2علوم و فنون ادبی 

 1فصل 

 1فصل  2 شناسی  جامعه 3اقتصاد بخش 

  6و 5منطق درس 
 2دینی 

 تحلیل آزمونزمون و آ 3و2و1درس 

 400/01/03شنبه  4

  ها داده نمایش

 1ریاضی 

 2 یفارس

  شیستا

 یمیتعل اتیادب

  2علوم و فنون ادبی 

 2فصل 

 روانشناسی 

 سالمت 

  2فصل  2جامعه شناسی 
  1فلسفه 

 فلسفه و ابعاد آن 

 8و7درس 

  2دینی

 6و5و4درس 
 تحلیل آزمونزمون و آ

 400/01/04شنبه  5

 شاخص هاي آماري 

  2ریاضی 

 2یفارس

  يداریپا اتیادب

 ییغنا اتیادب

  2علوم و فنون ادبی 

 3فصل 

  8و7منطق درس   3فصل  2جامعه شناسی  4اقتصاد بخش 

  2دینی

 8و7و9درس 
 تحلیل آزمونزمون و آ

 400/01/05 جمعه

 سري هاي زمانی 

 2ریاضی 

 2فارسی 

 ادبیات سفر و زندگی 

 یانقالب اسالم اتیادب 

  2علوم و فنون ادبی 

 4فصل 

1فلسفه   4فصل  2جامعه شناسی  5اقتصاد بخش   

 فلسفه و ابعاد آن

 11و10و9درس 

   2دینی

 10و12و11درس 
 تحلیل آزمونزمون و آ

 400/01/06شنبه 

آشنایی با  منطق  و استدالل 

 ریاضی  

 2ریاضی 

  2فارسی 

یحماس اتیادب   

 و جهان یداستان  اتیادب

دوره و جمع بندي علوم و 

  2و  1فنون ادبی 

 جمع بندي و عقب افتاده 

 اقتصاد 

 روانشناسی

 جمع بندي جامعه شناسی 

  2و1
  10و9منطق درس 

مرور و جمع بندي 

  2و1دینی 
 تحلیل آزمونآزمون و 

 آزمون آزمایشی + رفع اشکال+ تحلیل آزمون+ استراحت و تفریح 400/01/07 شنبه1


