
 



                                                                        برنامه سه هفته ای قبولی در مدارس خاص

نهم مطالعه +قران + پیام آسمان ریاضی هشتم + هشتاد درصد ریاضی + علوم+در این برنامه کل علوم و ادبیات و ریاضی 

.میشود و عالوه بر آن هر شب استعداد تحلیلی تمرین میشود  

تمرین کنید. میتوانید تست های استعداد تحلیلی را از کتب با توجه به اهمیت فوق العاده استعداد تحلیلی حتما هر شب 

 مختلف مثل هوش کمپلکس یا هوش کالمی و غیر کالمی قلمچی تمرین کنید.

این برنامه برای کسانی است که میخواهند از نوروز خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و هشتم و نهم را بخوانند و 

!!کار نکنید لطفا زیاد با گوشی  تست بزنند.  

توصیه میکنم زیاد دست به این برنامه نزنید اما میتوانید آن را شخصی سازی کنید مثال جای درس ها را عوض کنید یا 

امسال سال سرنوشت سازی برای شما خواهد بود!!!!! ظهر ها تست استعداد تحلیلی بزنید.  

تست بزنید 40تا  20بین  سعی کنید بعد از مطالعه هر درس اگر منبع تست در اختیار دارید  

 اما هرگر تا ظهر نخوابید !!تایم ها را بر اساس روند زندگیتان شخصی سازی کنید. 

 دقیقه استراحت کنید. 10دقیقه مطالعه  50سعی کنید بعد از هر 

 مشاور مدرسه نمونه دولتی شهید فراست و تیزهوشان الرستان( –) حامد اسماعیلی 
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  تایم اول        تایم دوم

 صبح تا ظهر 

 تایم سوم

 بعد ناهار

 تایم چهارم

 عصر

 پنجمتایم 

 قبل شام

 تایم ششم 

 بعد شام 

 تایم هفتم

 قبل خواب

 

 شنبه

 اسفند 24

 

       

 یکشنبه

25 

 

       

 دوشنبه

26 

       

 سه شنبه

27 

 

 علوم هشتم

  2و 1درس 

 فارسی هشتم

 2و  1درس 
 ریاضی هشتم استراحت

 1درس 

 مطالعات نهم 

 1درس 

فعالیت های 

دلخواه مثل دیدن 

 فیلم یا ...

 استعداد تست

 تحلیلی

 چهارشنبه

28 

 

 علوم هشتم

 4و  3درس 

 

 فارسی هشتم

 4و 3درس 
 ریاضی هشتم استراحت

 2درس 

 مطالعات نهم

 2درس 

 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 پنج شنبه

29 

 

 علوم هشتم مرور

 4تا  1درس 

 فارسی هشتم

 6و  5درس 
 ریاضی هشتم استراحت

 3درس 

 نهم مطالعات

 3درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 استعداد تست بر شما و خانواده تان مبارک  1399سال 

 تحلیلی



 

 

  تایم اول        تایم دوم

 صبح تا قبل ناهار

 تایم سوم

 بعد ناهار

 تایم چهارم

 عصر

 تایم پنجم

 قبل شام

 تایم ششم 

 بعد شام 

 هفتمتایم 

 قبل خواب

 

 شنبه

2 

 

 علوم هشتم

 6و  5درس 

فارسی  مرور

 هشتم

 6تا  1درس 

 ریاضی هشتم  استراحت

 4درس 

 نهم مطالعات

 4درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 یکشنبه

3 

 

 علوم هشتم

 8و  7درس 

 

 فارسی هشتم

 8و  7درس 
 ریاضی هشتم  استراحت

 5درس 

 نهم مطالعات

 5درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 دوشنبه

4 

 

 علوم هشتم مرور

 8تا  5درس 

 فارسی هشتم

 10و  9درس 
 ریاضی هشتم استراحت

 6درس 

 نهم مطالعات

 6درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 سه شنبه

5 

 

 هشتمعلوم 

 10و  9درس 

 فارسی هشتم

 12و  11درس 
 ریاضی هشتم استراحت

 7درس 

 نهم مطالعات

 7درس 

 

 دلخواه های فعالیت

 ... یا فیلم دیدن مثل

 استعداد تست

 تحلیلی

 چهارشنبه

6 

 

 علوم هشتم مرور

 5تا  1درس 

فارسی  مرور

 هشتم

 9تا  7درس 

 ریاضی نهم استراحت

 1درس 

 نهم مطالعات

 8درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 پنج شنبه

7 

 

 علوم هشتم مرور

 10تا  6درس 

فارسی  مرور

 هشتم

 12تا  10درس 

 ریاضی نهم استراحت

 2درس 

 نهم مطالعات

 9درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 جمعه

 99فروردین  8

 

 های فعالیت جیرانی جبرانی جبرانی جبران عقب ماندگی ها

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی



 

 

  تایم اول        تایم دوم

 صبح تا ظهر 

 تایم سوم

 بعد ناهار

 تایم چهارم

 عصر

 تایم پنجم

 قبل شام

 تایم ششم 

 بعد شام 

 تایم هفتم

 قبل خواب

 

 شنبه

9 

 

 علوم نهم

 2و  1درس 

 فارسی نهم 

 2و  1درس 
 ریاضی نهم استراحت

 3درس 
 نهم مطالعات

 10درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

تست استعداد 

 تحلیلی

 یکشنبه

10 

 

 علوم نهم

 4و  3درس 

 فارسی نهم

 4و  3درس 
 ریاضی نهم استراحت

 4درس 

 نهم مطالعات

 11درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 دوشنبه

11 

 

 علوم نهم

 6و 5درس 

 فارسی نهم 

 6و  5درس 
 ریاضی نهم  استراحت

 5درس 

 نهم مطالعات

 12درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 سه شنبه

12 

 

 علوم نهم

 8و 7درس 

 فارسی نهم 

 8و  7درس 
 نهم مطالعات جبرانی استراحت

 13درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 های فعالیت سیزده خود را با رعایت اصول بهداشتی به در کنید

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 پنج شنبه

14 

 

 علوم نهم

 10و  9درس 

 فارسی نهم

 10و  9درس 
 نهم مطالعات جبرانی استراحت

 14درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 جمعه

15 

 

 های فعالیت جبرانی جبرانی جبرانی جبران عقب ماندگی ها

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی



 

 

  تایم اول        تایم دوم

 صبح تا ظهر 

 تایم سوم

 بعد ناهار

 تایم چهارم

 عصر

 تایم پنجم

 قبل شام

 تایم ششم 

 بعد شام 

 تایم هفتم

 قبل خواب

 

 شنبه

16 

 

ان شاهلل که کرونا رفته و مدرسه 

 بازه 
 نهم مطالعات جبرانی استراحت

 15درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 یکشنبه

17 

 

 پیام آسمان نهم  استراحت مدرسه

 2و  1درس 

 نهم مطالعات

 16درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 دوشنبه

18 

 

 پیام آسمان نهم استراحت مدرسه

 4و 3درس 

 قران نهم

 2و  1درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 سه شنبه

 پیام آسمان نهم  استراحت مدرسه 19

 6و  5درس 

 قران نهم

 4و  3درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 چهارشنبه

 پیام آسمان نهم استراحت مدرسه 20

 8و  7درس 

 قران نهم

 6و  5درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 پنج شنبه

21 

 

 پیام آسمان نهم استراحت جبران عقب افتادگی ها

 10و  9درس 

 قران نهم

 8و  7درس 

 های فعالیت

 دیدن مثل دلخواه

 ... یا فیلم

 استعداد تست

 تحلیلی

 جمعه

22 

 

      



 

 



 



 



 



 


