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در برنامه این هفته کار مهارتی آرایه های ادبی اضافه شده است 

توانید از کتاب مبحثی قلمرو ادبی انتشارات مشاوران که می

توانید میسایت مشاوران آموزش آموزش استفاده کنید)کتاب را از 

کنید.(تهیه   

به این صورت است که اگر  روش مطالعه این نوبت مطالعاتی نیز

توانید تست های مربوط به آن را در آرایه ای ضعیف هستید و نمی

حل کنید پس از همان آرایه شروع به مطالعه و تست زدن کنید و 

هفته های بعد آرایه دیگری را انتخاب کنید و به همین ترتیب پیش 

 روید.

پس  است افزایش ساعت مطالعاتی پایه دوازدهمنکته بعدی در 

لطفا قبل از شروع دوازدهمتان برنامه در یک نگاه پایه دوازدهم 

را چک کنید تا زمان مناسب مطالعه برای هر درس در این پایه 

 دستتان بیاید سپس برای آن برنامه ریزی کنید

پ.ن: در برنامه ما دوازدهم را جزئی قرار نداده ایم زیرا از 

اهی نداریم پس تنظیم میزان مباحث آموزش داده شده در مدارس آگ

برنامه جزئی دوازدهم به عهده خودتان و بر اساس روند درسی 

 مدرسه تان است.



 
 

در این هفته نوبت مطالعاتی برای مرور بخش 1 اقتصاد دهم نیز 

دارید در این بخش تست هایی را که غلط زده اید یا در حل آن ها 

مشکل داشتید دوباره بزنید و به آزمون همین بخش در کتاب جامع 

توائید آزمون های اقتصاد مشاوران پاسخ دهید. همین طور می

 نوبت های مختلفی دانلود کرده و به سواالت آن نیز پاسخ دهید.

شود اهمیت به و جمع بندی قرار داده می مطالعاتی که برای مرور

سزایی دارد سعی کنید این نوبت ها را از دست ندهید و حتما انجام 

 دهید.

از آنجایی که سواالت زیادی مبنی بر شروع برنامه و عقب افتادن 

از برنامه داشته ایم در این هفته واحد های جبرانی نیز مشخص 

برنامه برسانید.شده تا بتوانید خود را به روال عادی   

تی همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.ساعت مطالعا  

 

شما حائز اهمیت است. کیفیت درس خواندنفراموش نکنید   

 

 )در انتهای فایل منابع مطالعاتی و نحوه تهیه آن قرار داده شده است.(
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 برنامه در یک نگاه دوازدهم
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 برنامه جزئی هفته هشتم

 

روز هفته  
و تاریخ

دروس پایهدروس پایهدروس پایهدروس پایهدروس پایهدروس پایهپایه دوازدهم

شنبه 
99/8/1 7

عه پایه دوازدهم مطال

گلیسی پایه  ان ان زب
دهم

30 دقیقه 
درس3

عه گرامر مطال

آرایه ادبی
30دقیقه

تست زدن از کتاب 
مبحثی مشاوران برای 
آرایه های هر سه پایه

منطق 
75 دقیقه 

درس7
پرکاری تستی

عربی دهم 
75دقیقه

 6 ترجمه درس 
عه و پرکاری  مطال

تستی

یکشنبه
99/8/1 8

عه پایه دوازدهم مطال

گلیسی پایه  ان ان زب
دهم

30 دقیقه 
درس3

عه گرامر مطال

دین و زندگی دهم 
30دقیقه
درس8

ات  عه آیات و روای مطال
و پرکاری تستی از 

کتاب مبحثی

فارسی دهم 
90 دقیقه 
1 1 درس 

+ پرکاری تستی عه   مطال

عربی دهم 
30دقیقه

تست درک مطلب

دوشنبه 
99/8/1 9

عه پایه دوازدهم مطال

گلیسی پایه  ان ان زب
دهم

30 دقیقه 
درس3

عه گرامر مطال

فارسی  
30دقیقه

زدن تست قرابت

شناسی  روان
90 دقیقه 
درس 3 

از ابتدای مکتب گشتالت 
تا پایان درس

+ پرکاری تستی عه  مطال

دین و زندگی دهم 
75دقیقه
درس9

مطالعه +
ش تست طبق رو

سه شنبه 
99/8/20

عه پایه دوازدهم مطال

گلیسی پایه  ان ان زب
دهم

30 دقیقه 
درس3

پرکاری تستی  
گرامر

دین و زندگی دهم 
30دقیقه
درس9

پرکاری تستی

فارسی دهم 
90 دقیقه 
1 2 درس 

+ پرکاری تستی عه   مطال

عربی دهم 
30دقیقه

تست درک مطلب

چهارشنبه
99/8/21

عه پایه  مطال
دوازدهم)جبران 

دروس پایه دوازدهم 
که در طول هفته 

عه آن  موفق به مطال
نشده اید(

گلیسی پایه  ان ان زب
دهم

30 دقیقه 
درس3

پرکاری تستی  
گرامر

فارسی دهم 
60 دقیقه 

1 1 1و 0 جمع بندی درس

ضی و آمار دهم  ریا
75 دقیقه 

صل چهارم  درس 4 ف
)نمودار های یک 

متغیره(
+ تست طبق  عه  مطال

ش رو

عاتی  وبت مطال ن
جبرانی

 75دقیقه ای

پنج شنبه
99/8/22

اگر به آموزشگاه
 می روید ،  ساعت 
حضورتان را جز 
عاتی  ساعت مطال

حساب کنید تا ملزم 
شوید درس را 

یادبگیرید

گلیسی پایه  ان ان زب
دهم

30 دقیقه 
درس3

پرکاری تستی  
گرامر

عربی دهم 
75دقیقه

قواعد درس 7 
+ تست طبق عه  مطال

ش رو

شناسی  روان
90 دقیقه 
درس 4 

واع  از ابتدای درس تا ان
حاقظه

+ پرکاری تستی عه  مطال

ضی و آمار دهم  ریا
75 دقیقه 

صل چهارم  درس 4 ف
)نمودار های یک 

متغیره(
پرکاری تستی

صاد  اقت
90 دقیقه 

1 و زدن  مرور بخش 
آزمون مربوط به بخش 
صاد  1 از کتاب جامع اقت

مشاوران

جامعه شناسی 
دهم 

75 دقیقه   
درس9

+ تست  عه  مطال
ش طبق رو

جمعه
99/8/23

عربی دهم 
45دقیقه

قواعد درس 7 
پرکاری تستی

فارسی  
30دقیقه

زدن تست قرابت

دین و زندگی دهم 
75دقیقه
1 0 درس
مطالعه +

ش تست طبق رو

صاد  اقت
90 دقیقه 

عه  2مطال 1 بخش  صل  ف
بخش متنی و تست طبق 

ش رو

جامعه شناسی دهم 
30 دقیقه 
 9 درس 

تثبیت

علوم و فنون ادبی دهم 
75 دقیقه 

درس9
+ پرکاری تستی عه  مطال

درس های 
دوازدهم

رای روز شنبه  ب
آماده کنید

حتما  
عد از  ب
مدرسه 

استراحت 
کنید

عاتی 75 تا  وبت های مطال در این بخش ن
90دقیقه ای برای جبران مطالبی که از 
عه آن نشده  هفته های قبل موفق به مطال
وبت ها  اید برای خود قرار دهید )این ن

رنامه آشنا شدند  برای کسانی که تازه با ب
ردی است. میتوانید از همین هفته  نیز کارب

وبت های  رنامه پیش بروید و ن با ب
عاتی هفته های گذشته را به ترتیب  مطال
ویت فردی خودتان در این زمان جبران  ال

کنید(
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