


 

 .باشم) مبارز       - كاردرست        -       بي حال( من امروز مي خواهم يك  :اسفند ماه  24شنبه 

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

ق   يا يا منط   فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي  يا منطق     فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  و زندگي دين  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

  
  
  
  
  

 »من مي دانم كه با پايان يافتن تعطيالت نوروز ديگر زماني براي تسلط بر درس هاي دهم و يازدهم ندارم « 

 :رات امروزخاط



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -       بي حال( من امروز مي خواهم يك  :اسفند ماه  25شنبه يك

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  مزنگ سو
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  نگ پنجمز
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  پنجمزنگ 
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 »بكنم را استفاده كمال تعطيالت اين از بايد پس دارم امتحان خردادماه كل اينكه به توجه با امسال دانم مي من« 

 :خاطرات امروز



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -       بي حال( من امروز مي خواهم يك  :اسفند ماه  26شنبه دو

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          م مبحثنا

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              مبحثنام 

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 »كرد خواهم استفاده تعطيالت اين از پس يدآ مي يازدهم و دهم سالهاي از كنكور درصد  50 تا 40 حدود ميدانم من« 

 :خاطرات امروز



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -       بي حال( من امروز مي خواهم يك  :اسفند ماه  27شنبه سه 

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  افارسيي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  ارسيف  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  تمزنگ هش
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 » داشت نخواهم فرصتي ديگر تعطيالت اين از بعد و نكردم تمام را جامعهو  زندگي و دين فارسي،، فنون و علوم مثل بزرگي درسهاي هنوز من« 

 :خاطرات امروز



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :اسفند ماه  28شنبه چهار

ال
ي ح

ژه ب
وي

  ها 

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »گرفت خواهم سبقت رقيبانم از خيلي از يازدهم و دهم سال درسهاي اتمام با تعطيالت اين در من« 



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -       بي حال( من امروز مي خواهم يك  :اسفند ماه  29نبه شپنج

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

 يا منطق   يا   فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     انشناسيرو يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  گيدين و زند  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »ميكنم دوچندان ديگر روزهاي از استفاده براي را تالشم خوردن غصه جاي به دادم دست از را اين فرصت دليل هر به روزي اگر« 



وردينن تعط طيل  فرو 2 2و  1
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 3شنبه يك

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  گ اولزن  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  گ سومزن
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »ميكنم دوچندان ديگر روزهاي از استفاده براي را تالشم خوردن غصه جاي به دادم دست از را اين فرصت دليل هر به روزي اگر« 



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  ردينفرو 4شنبه دو

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  سيروانشنا

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فهفلس  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »رساند خواهم پايان به كامل ميكنم شروع كه را درسي پس هستند يازدهم و دهم دروس براي فرصت خرينآ تعطيالت اين دانم مي من« 



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 5شنبه سه 

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  گ چهارمزن
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »كرد خواهم بررسي هم را ام كرده شركت كنون تا كه را زمايشيآ هاي زمونآ تستهاي كنكور كتابهاي تستهاي حل بر عالوه تعطيالت اين در من« 



 

 .باشم) مبارز       -ردرست      كا  -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 6شنبه چهار

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه   جغرافي  

                  نام مبحث

 
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »تداش خواهم وقت هنوز دوازدهم براي رساند خواهم پايان به را يازدهم و دهم سال درسهاي فقط فروردين 15 تا اسفند 25 از من« 



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 7شنبه پنج

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »بخونم هم روزها اين كه نميكنم لوس خودمو ديگه و كرد خواهم تعطيل كامل ديگر روزهاي تالشهاي جايزه عنوان به را فروردين 16 و 13 و 2 و 1 روزهاي من« 



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -       بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 8ه جمع

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  ولزنگ ا  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  ومزنگ س
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

  
  
  
  
  

 »م و يازدهم ندارم من مي دانم كه با پايان يافتن تعطيالت نوروز ديگر زماني براي تسلط بر درس هاي ده« 

 :خاطرات امروز



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -       بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 9شنبه 

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافياقتصاد   يا   روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 »بكنم را استفاده كمال تعطيالت اين از بايد پس دارم امتحان خردادماه كل اينكه به توجه با امسال دانم مي من« 

 :خاطرات امروز



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 10شنبه يك

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  ارمزنگ چه
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  ششم زنگ
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 »كرد خواهم استفاده تعطيالت اين از پس يدآ مي يازدهم و دهم سالهاي از كنكور درصد  50 تا 40 حدود ميدانم من« 

 :خاطرات امروز



 

 .باشم) مبارز       -      كاردرست  -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 11شنبه دو

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

وي
 ها

ست
در
كار

ژه 
  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

وي
زها

بار
ه م

ژ
  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  عهجام  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  

 » داشت نخواهم فرصتي ديگر تعطيالت اين از بعد و نكردم تمام را جامعهو  زندگي و دين فارسي،، فنون و علوم مثل بزرگي درسهاي هنوز من« 

 :خاطرات امروز



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 12شنبه سه 

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
  
  

 :طرات امروزخا

 »گرفت خواهم سبقت رقيبانم از خيلي از يازدهم و دهم سال درسهاي اتمام با تعطيالت اين در من« 



ردينن تعطي  طيل فرور  13

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 

 .باشم) ارز      مب -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 14شنبه پنج

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  يادين وزندگي   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

ست
در
كار

ژه 
وي

  ها 

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  علوم فنون  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  بحثنام م

 
  
  
  

 :خاطرات امروز

 »ميكنم دوچندان ديگر روزهاي از استفاده براي را تالشم خوردن غصه جاي به دادم دست از را اين فرصت دليل هر به روزي اگر« 



 

 .باشم) مبارز       -كاردرست        -      بي حال( من امروز مي خواهم يك  :ماه  فروردين 15ه جمع

 ها
ال
ي ح

ژه ب
وي

  

  زنگ اول  
11:30-10  

  زنگ دوم
 13 -11:30  

  زنگ سوم
17:30-16  

  زنگ چهارم
19-17:30  

يا منطق   يا    فلسفه  گييادين وزند   عربي  يافارسي   علوم فنون  نام درس
  روانشناسي

يا جامعه   يا    اقتصاد 
  جغرافي

          نام مبحث

  

 ها
ست

در
كار

ژه 
وي

  

  زنگ اول  
10 -8:30  

  زنگ دوم
11:30-10  

  زنگ سوم
13:30 -12  

  زنگ چهارم
17:30-16  

  زنگ پنجم
19-17:30  

  زنگ ششم
21-19:30  

  جامعه   يا جغرافييا اقتصاد     روانشناسي يا منطق      فلسفه  يادين وزندگي   عربي  فارسي  نعلوم فنو  نام درس

              نام مبحث

 

زها
بار

ه م
ويژ

  

  زنگ اول  
8:30-7  

  زنگ دوم
10 -8:30  

  زنگ سوم
12-10:30  

  زنگ چهارم
13:30:  -12  

  زنگ پنجم
17:30-16  

  زنگ ششم
19-17:30  

  زنگ هفتم
21-19:30  

  زنگ هشتم
23-21:30  

  يا  روانشناسي      اقتصاد يا منطق      فلسفه  دين و زندگي  عربي  فارسي  فنون علوم  نام درس
  جامعه  جغرافي   

                  نام مبحث

 
  
  
 

 :خاطرات امروز

 »اندرس خواهم پايان به كامل ميكنم شروع كه را درسي پس هستند يازدهم و دهم دروس براي فرصت خرينآ تعطيالت اين دانم مي من« 
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