
 برنامه جمع بندی پایه

 

 

غیر  بندی کرده ایم، اگر شما دوستاننامه دروسی از پایه دهم را جمع ردر این ب

توانید با از پایه دهم درسی از یازدهم را نیز شروع به مطالعه کرده بودید ، می

ساختار همین برنامه و در نوبت های جبرانی آن ها را نیز جمع بندی و مرور 

خودتان را  دچار مشکل شدید حتما سواالت در مسیر برنامه ریزی کنید. اگر 

 برای ما کامنت بگذارید.

طوری تنظیم شده که در واحد های  نین در چینش برنامه زمان بندی ،همچ

سنگین نشود. ید دروس دیگری قرار دهید و برنامهجبرانی بتوان  

نهادی ما برای ای پیشزمانی که برای هر درس در نظر گرفته شده طبق کتاب ه

توانید در زمان کنید مییبندی تان است. اگر از منابع دیگر استفاده م دوران جمع

تغییر ایجاد کنید. بندی   

 گیرد یک روز ست زنی را در برمیبرای اینکه برنامه جمع بندی حجم زیادی از ت

به  در هفته بدون واحد درسی قرار داده ایم. پیشنهاد ما این است که در این روز

توانید این روز را جبرانی در نظر اما میبپردازید؛ کار های مورد عالقه خودتان

جایی میتوانید در کل برنامه جابه های جا مانده را انجام دهید؛ حتی بگیرید و واحد

واحد مطالعاتی داشته  4ایجاد کرده و واحد ها را طوری تقسیم کنید که هر روز 

را به حداقل برسانید. برنامه ما قابلیت  ودوزانه خباشید و حجم درس های ر

ی دارا استشخصی سازی از نظر زمان را به خوب  

توانید تغییرات الزمه را ایجاد کنید.می و طبق برنامه شخصی ،   



دربعضی واحد ها گفته شده که تست ها را زمان دار بزنید.برای اینکه 

دقیقه بزنید به متوجه شوید هر تست از هر مبحثی را باید در چند 

 زمان هر درس برای پاسخگویی به سواالت در کنکور توجه کنید:

 

 

مهمتر است،پس ابتدا  ن زدتست فراموش نکنید که مثل همیشه تحلیل تست از 

با توجه به زمان پاسخ داده و سپس به تحلیل آن ها بپردازید. نکات  تست ها را

و یا در دفتری به صورت جدا  کتاب در حاشیهحلیل هایتان را حتما  حاصل از ت

 یادداشت کنید.

تست ها را در زمان دوره باید به ترتیب غلط، شک دار و نزده پاسخ دهید. دلیل 

ممکن اما مطلب را بلد بوده اید  : وقتی تستی را غلط زده اید یعنی این ترتیب



که تست غلط شده در حل تست بی دقتی کرده باشید بی دقتی است 

ک دار نیز نشان دهنده این است که شما مطلب است. تست های ش

دانید اما به جزئیات آن برای تست زنی آگاه نیستید. کلی را خوب می

تست های نزده نیز نشان دهنده این است که شما آن مفهوم را اصال 

یاد نگرفته اید) اما ممکن است در این مدت مطالعه کرده باشید(. حال بعد از پاسخ 

دانید از چه قسمت هایی باید سریع ت هنگام مرور متن درس میدادن به این سواال

فاهیمی زمان رد شوید، چه نکاتی را باید با دقت بیشتری بخوانید و برای چه م

 خودتان را صرف کنید.

در نوبت های قرابت معنایی ابتدا تست بزنید و بعد به سراغ درسنامه بروید. باز 

چه نکاتی را باید با تاکید بیشتری بخوانید. شوید کههم با این کار متوجه این می  

ایه های کتاب فارسی عمومی و قلمرو ادبی نیز به ترتیب آرمطالعاتی نوبت های 

توانید طبق فهرست کتاب پیش رفته است. اما اگر میخواهید می و فنون ادبی علوم 

قلمرو ادبی پیش بروید و یا از آرایه ای شروع کنید که در تست زنی آن مشکل 

 دارید.

که مخصوص دوران جمع بندی  در این برنامه از مجموعه کتاب های تیزشیم

سایر کتاب . از ایم و کتاب های مبحثی انتشارات مشاوران کمک گرفته هستند

های مجموعه تیزشیم در برنامه های جمع بندی دیگر استفاده خواهد شد. برای 

کلیک کنید.در پایان فایل تهیه کتاب ها روی عکس   

یارمرکز مشاوره انسانی  

  

 

 

 



 هفته اول

 

 

  

 

 

 

 

 

 اولروز هفته
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

دینی دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

درس1و2 

90دقیقه

مطالعه درسنامه کتاب )و 

وع  ( برای شر ی سیم از متی نتی

 درک مطلب و 
ی
تست زت

کلوز تست 

90دقیقه

مطالعه نکات مربوط به 

آرایه تشبیه از کتاب قلمرو 

ادتی 

75دقیقه

قرابت معناتی 

درس1وستایش )تست ها 

زمان دار زده شود(+تحلیل 

آن ها

45دقیقه

عروض و قافیه مطالعه 

درآمد و نمای 1و2و3

30دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

یکشنبه

زدن تست های بخش تشبیه 

از کتاب قلمرو ادتی 

یب3(+تحلیل  )ضی

60دقیقه

منطق دهم زدن تست 

های غلط و شک دار و 

نزده دروس1و2و3

90دقیقه

شیم اقتصاد مطالعه  ی تت 

درسنامه بخش 1 جهت 

مرور مطالب

90دقیقه

زبان زدن تست درک 

سیم از  مطلب از کتاب نتی

ی )زمان دار( +تحلیل  متی

60دقیقه

قرابت معناتی 

درس2و3و5 )تست ها 

زمان دار زده 

شود(+تحلیل آن ها

45دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

دوشنبه

شیم عرتی دهم زدن آزمون 
ی تت 

1 )زمان دار(+تحلیل آن 

60دقیقه

مطالعه نکات مربوط به 

آرایه کنایه از کتاب قلمرو 

ادتی 

45دقیقه

روان شنایس زدن آزمون 

اول درس1)زمان دار(+ 

تحلیل 

45دقیقه

دینی دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

درس3و4

90دقیقه

زبان زدن تست کلوز 

سیم از  تست از کتاب نتی

ی )زمان دار( +تحلیل  متی

45دقیقه

قرابت معناتی درس6و7 

)تست ها زمان دار زده 

شود(+تحلیل آن ها

60دقیقه

ی
ات جتی

سه شنبه

چهارشنبه

زدن تست های بخش کنایه از 

کتاب قلمرو ادتی 

یب2(+تحلیل  )ضی

30دقیقه

شیم اقتصاد زدن آزمون  ی تت 

اول بخش 1)زمان دار( + 

تحلیل  

75دقیقه

دینی دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

درس5و6

90دقیقه

مطالعه نکات مربوط به 

آرایه واج آراتی از کتاب 

قلمرو ادتی و زدن تست ها 

30دقیقه

قرابت معناتی 

درس8و9)تست ها زمان 

دار زده شود(+تحلیل آن 

ها

45دقیقه

زبان زدن تست درک 

سیم از  مطلب از کتاب نتی

ی )زمان دار( +تحلیل  متی

60دقیقه

ی
ات جتی

پنجشنبه

روان شنایس زدن آزمون اول 

درس2)زمان دار(+ تحلیل 

60دقیقه

منطق دهم زدن تست 

های غلط و شک دار و 

نزده دروس4و5و6

90دقیقه

قرابت معناتی 

درس10و11)تست ها 

زمان دار زده 

شود(+تحلیل آن ها

45دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست 

ی  سیم از متی از کتاب نتی

)زمان دار( +تحلیل 

45دقیقه

شیم عرتی دهم زدن 
ی تت 

آزمون 2 )زمان 

دار(+تحلیل آن 

60دقیقه

عروض و قافیه مطالعه 

نمای4و5

15دقیقه

مطالعه نکات مربوط 

به آرایه سجع از کتاب 

قلمرو ادتی 

45دقیقه

جمعه

زدن تست های بخش سجع از 

کتاب قلمرو ادتی +تحلیل 

30دقیقه

دینی دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

درس7و8

90دقیقه

شیم اقتصاد زدن آزمون  ی تت 

دوم بخش 1)زمان دار( + 

تحلیل  

75دقیقه

عروض و قافیه مطالعه 
ی
نمای6و7وپایات

15دقیقه

زبان زدن تست درک 

سیم از  مطلب از کتاب نتی

ی )زمان دار( +تحلیل  متی

60دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

برنامه جمع بندی هفته اول

احت استی



 هفته دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولروز هفته
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

روان شنایس زدن آزمون اول 

درس3)زمان دار(+ تحلیل 

45دقیقه

قرابت معناتی 

درس12و13)تست ها زمان 

دار زده شود(+تحلیل آن ها

45دقیقه

دینی دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

درس9و10

90دقیقه

شیم اقتصاد زدن آزمون  ی تت 

سوم بخش 1)زمان دار( + 

تحلیل  

75دقیقه

عروض و قافیه حل تمرین 1

30ایل45دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان  سیم از متی کتاب نتی

دار( +تحلیل 

45دقیقه

ی
ات جتی

یکشنبه

مطالعه نکات مربوط به 

آرایه مجاز از کتاب قلمرو 

ادتی 

60دقیقه

عروض و قافیه حل تمرین 2و 
ی
نمای پایات

30ایل45دقیقه

شیم عرتی دهم زدن 
ی تت 

آزمون 3)زمان دار(+تحلیل 

آن 

75دقیقه

منطق دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

دروس7و8

90دقیقه

زبان زدن تست درک مطلب از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

45دقیقه

قرابت معناتی 

درس14)تست ها زمان دار 

زده شود(+تحلیل آن ها

30دقیقه

ی
ات جتی

دوشنبه

شیم اقتصاد زدن آزمون  ی تت 

چهارم بخش 1)زمان دار( + 

تحلیل  

75دقیقه

زدن تست های بخش مجاز ز 

کتاب قلمرو ادتی 

یب3(+تحلیل  )ضی

30دقیقه

زدن پرسش های 4گزینه 

یب5( ای بخش قافیه )ضی

15دقیقه

دینی دهم زدن تست های غلط 

و شک دار و نزده درس11و12

90دقیقه

شیم عرتی دهم زدن آزمون 
ی تت 

4)زمان دار(+تحلیل آن 

75دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان  سیم از متی کتاب نتی

دار( +تحلیل 

45دقیقه

قرابت معناتی 

درس16)تست ها زمان دار 

زده شود(+تحلیل آن ها

30دقیقه

سه شنبه

چهارشنبه

مطالعه نکات مربوط به 

آرایه موازنه و ترصیع از 

کتاب قلمرو ادتی 

30دقیقه

دینی دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

درس13و14

90دقیقه

زدن پرسش های 4گزینه 

یب5( ای بخش قافیه )ضی

15دقیقه

منطق دهم زدن تست های 

غلط و شک دار و نزده 

دروس9و10

90دقیقه

قرابت معناتی 

درس17و18ونیایش)تست ها 

زمان دار زده شود(+تحلیل آن ها

45دقیقه

زبان زدن تست درک مطلب 

ی )زمان  سیم از متی از کتاب نتی

دار( +تحلیل 

45دقیقه

ی
ات جتی

پنجشنبه

دینی دهم مرور درس های 

1تا 7 )براساس تست ها و 

دوره مطالب(

90دقیقه

منطق دهم 

مرور درس 1تا5)براساس 

تست ها و دوره مطالب(

90دقیقه

شیم عرتی دهم زدن 
ی تت 

آزمون 5)زمان دار(+تحلیل 

آن 

60دقیقه

مطالعه نکات مربوط به آرایه 

جناس از کتاب قلمرو ادتی )از 

ابتدا تا ش فهرست واژگان(

30دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

45دقیقه

زدن پرسش های 4گزینه ای 

یب5( بخش قافیه )ضی

15دقیقه

ی
ات جتی

جمعه

منطق دهم 

مرور درس 6تا10)براساس 

تست ها و دوره مطالب(

90دقیقه

دینی دهم مرور درس های 

8تا14 )براساس تست ها و 

دوره مطالب(

90دقیقه

روان شنایس زدن آزمون 

اول درس4)زمان دار(+ 

تحلیل 

60دقیقه

مطالعه نکات مربوط به آرایه 

جناس از کتاب قلمرو ادتی )از 

ابتدا ش فهرست واژگان تا پایان 

نکات جناس(

30دقیقه

زدن پرسش های 4گزینه ای 

یب5( بخش قافیه )ضی

15دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

برنامه جمع بندی هفته دوم

احت استی



 هفته سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولروز هفته
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

زدن تست های بخش جناس 

از کتاب قلمرو ادتی 

یب3(+تحلیل  )ضی

60دقیقه

شیم اقتصاد مطالعه  ی تت 

درسنامه بخش2 جهت مرور 

مطالب

75دقیقه

دینی دهم دوره تست های 

کتاب آیات و روایات )تست 

های غلط و شک دار و نزده( 

درس1تا4 

75دقیقه

زبان زدن تست درک مطلب از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

45دقیقه

شیم عرتی دهم زدن آزمون 
ی تت 

6)زمان دار(+تحلیل آن 

75دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

یکشنبه

عرتی دهم مرور  درس1تا3 از 

شیم ی درسنامه تت 

90دقیقه

دینی دهم دوره تست های 

کتاب آیات و روایات )تست 

های غلط و شک دار و نزده( 

درس5تا8

75دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

30دقیقه

شیم اقتصاد زدن آزمون اول  ی تت 

بخش 2)زمان دار( + تحلیل  

75دقیقه

مطالعه نکات مربوط به آرایه 

مجاز از کتاب قلمرو ادتی )از 

ابتدا تا ش عالقه جنسیت(

75دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

دوشنبه
روان شنایس مرور درس1 تا 4 

جهت دوره مطالب

شیم اقتصاد زدن آزمون  ی تت 

دوم بخش 2)زمان دار( + 

تحلیل  

75دقیقه

دینی دهم دوره تست های 

کتاب آیات و روایات )تست 

های غلط و شک دار و نزده( 

درس9تا12

75دقیقه

زبان زدن تست درک مطلب از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

45دقیقه

شیم عرتی دهم زدن 
ی تت 

آزمون7)زمان دار(+تحلیل آن 

90دقیقه

مطالعه نکات مربوط به 

آرایه مجاز از کتاب 

قلمرو ادتی )از ش عالقه 

جنسیت تا پایان درس(

75دقیقه

ی
ات جتی

سه شنبه

چهارشنبه

دینی دهم دوره تست های 

کتاب آیات و روایات )تست 

های غلط و شک دار و نزده( 

درس13و14

60دقیقه

شیم عرتی دهم زدن 
ی تت 

آزمون8)زمان دار(+تحلیل آن 

90دقیقه

زدن تست های بخش مجاز از 

کتاب قلمرو ادتی 

یب3(+تحلیل  )ضی

60دقیقه

مسائل اقتصاد مطالعه درس1 از 

روی درسنامه 

30دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

30دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

پنجشنبه

عرتی دهم مرور  درس4تا6از 

شیم ی درسنامه تت 

90دقیقه

دینی دهم مرور درسنامه 

کتاب آیات و روایات درس 

1تا7

90دقیقه

مسائل اقتصاد زدن تست های 

درس1 )هر تعداد  تسنی که در 

این زمان میتوانید بزنید و 

تحلیل کنید.(

90دقیقه

زبان زدن تست درک مطلب از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

45دقیقه

مطالعه نکات مربوط به آرایه 

حسن تعلیل از کتاب قلمرو ادتی 

60دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

جمعه

دینی دهم مرور درسنامه کتاب 

آیات و روایات درس 8تا14

90دقیقه

مسائل اقتصاد مطالعه 

درس2از روی درسنامه 

30دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

30دقیقه

زدن تست های بخش حسن 

تعلیل از کتاب قلمرو ادتی 

+تحلیل 

60دقیقه

عرتی دهم مرور  درس7و8از 

شیم ی درسنامه تت 

90دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

برنامه جمع بندی هفته سوم

احت استی



 

 هفته چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولروز هفته
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

زدن آزمون از درس 1تا4 زمان 

دار زده شود + تحلیل 

60دقیقه

مطالعه نکات مربوط به آرایه 

استعاره تا ش استعاره مکنیه و زدن 

یب3(+تحلیل از کتاب  تست ها)ضی

قلمرو ادتی 

90دقیقه

مسائل اقتصاد زدن تست های 

درس2 )هر تعداد  تسنی که در 

این زمان میتوانید بزنید و تحلیل 

کنید.(

75دقیقه

مرور تست های بخش قافیه

75دقیقه

زبان زدن تست درک 

سیم از  مطلب از کتاب نتی

ی )زمان دار( +تحلیل  متی

30دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

یکشنبه

مسائل اقتصاد مطالعه 

درس3از روی درسنامه 

30دقیقه

آزمون کیل از دینی دهم زمان دار زده 

شود+تحلیل 

75دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

30دقیقه

مطالعه نکات مربوط به آرایه 

استعاره ازش استعاره مکنیه 

تا پایان نکات قلمرو ادتی 

90دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

ی
ات جتی

دوشنبه

مسائل اقتصاد زدن تست های 

درس3 )هر تعداد  تسنی که در 

این زمان میتوانید بزنید و 

تحلیل کنید.(

90دقیقه

زدن تست های بخش استعاره از 

یب2(+تحلیل  کتاب قلمرو ادتی )ضی

75دقیقه

آزمون کیل از منطق زمان دار 

بزنید و تحلیل کنید

90دقیقه

زبان زدن تست درک مطلب 

ی )زمان  سیم از متی از کتاب نتی

دار( +تحلیل 

30دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

ی
ات جتی

سه شنبه

چهارشنبه

عرتی دهم زدن آزمون کیل زمان 

دار بزنید و تحلیل کنید

90دقیقه

ی و زدن تست  مطالعه آرایه تضمت 

ها + تحلیل آن ها 

75دقیقه

زبان زدن تست کلوز تست از 

ی )زمان دار(  سیم از متی کتاب نتی

+تحلیل 

30دقیقه

مسائل اقتصاد مطالعه 

درس4از روی درسنامه 

30دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

ی
ات جتی

پنجشنبه

مطالعه آرایه مراعات نظت  و 

زدن تست ها + تحلیل آن ها 

60دقیقه

مسائل اقتصاد زدن تست های 

درس4 )هر تعداد  تسنی که در این 

زمان میتوانید بزنید و تحلیل کنید.(

90دقیقه

قرابت معناتی زدن تست های 

جامع پایه دهم )تست های 

زوج(+تحلیل

60دقیقه

زبان زدن تست درک مطلب 

ی )زمان  سیم از متی از کتاب نتی

دار( +تحلیل 

30دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

ی
ات جتی

جمعه
دوره مسائل اقتصاد 

60دقیقه

قرابت معناتی زدن تست های جامع 

پایه دهم )تست های فرد(+تحلیل

60دقیقه

مطالعه و مرور نکات و تست 

های درک مطلب و کلوز تست

90دقیقه

مطالعه آرایه اغراق و زدن 

تست ها + تحلیل آن ها 

60دقیقه

ی
ات جتی

ی
ات جتی

ی
ات جتی

برنامه جمع بندی هفته چهارم

احت استی
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