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واحد های مطالعاتی مرور و  ؛هفته خوانده بودید11در این برنامه تمام دروسی که از پایه دهم در طول این 

. به عالوه از آنجایی که درخواست های زیادی مبنی بر برنامه جزئی برای پایه دوازدهم از شما دوره دارند و همچنین جمع بندی

 درس به درس برای دروس ترم اول پایه دوازدهم قرار داده ایم.  واحد های تستیعزیزان داشتیم، در این جمع بندی 

کنید. الزم نیست به همه تست  جاجابهمانند همیشه میتوانید نوبت های مطالعاتی را به دلخواه خود و با توجه به برنامه مدرسه تان 

هید. دوستانی که از اول نشانه گذاری نکردند انجام د تحلیلکنید و هم  نشانه گذاریزنید هم های پاسخ دهید؛ اما هر تستی که می

کنند که بلد هستند. در طی برنامه های مرور و جمع بندی به مشکل برخواهند خورد و دوباره زمانشان را صرف تست هایی می

 .و روش حل و به جواب رسیدن را از یاد خواهید بردنکات مربوط به آن تست نجام نشود، اگر تحلیل ا

استفاده کنید و یا اگر واحدی را مطالعه نکردید حتما  انجام کار مهارتیتوانید در جهت این برنامه را هم می یواحد های جبران

 مطالعه کنید.

؛ چون میتوانید مروری بر همه  دیر با برنامه های هفتگی اشنا شدند بسیار پیشنهاد میکنماین برنامه جمع بندی را به دوستانی که 

 دروس داشته باشید.

 ، تست زنیخود سعی کنند در کنار تشریحی خواندن در طول امتحانات ترم اولدوستان پایه دوازدهم این تقاضا را داریم که از 

 عقب ماندگیتوانند شوند مینیز داشته باشند. و دوستان پشت کنکوری چون در دی ماه ) ماه امتحانات ترم اول( برنامه ارائه نمی

را دانلود کرده و به آن ها پاسخ دهند تا مطالب به صورت کلی برایشان دوره  مون های آزمایشیآزهایشان را جبران کنند و یا 

 شود.

توانید از واحد ها در یک روز ممکن است برایتان زیاد باشد پس می ترتیب قرارگیری نوبت هادوستان عزیز 

 .ه فرماییدروز مطالع 20برای مثال همین برنامه را در کنید؛  اضافه، و به روز ها کم

 



 

 

 

 اولروز
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
 هشتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

اول
اقتصاد بخش 3 فصل 2 75دقیقه

 پرکاری تستی بخش متتی

دیتی دهم درس14

90دقیقه مطالعه و پرکاری 
تستی

ریاضی دوازدهم درس1فصل1

75دقیقه تست های زوج یا فرد 

+تحلیل آن ها

زبان دوازدهم درس1

75دقیقه تست های گرامر )زوج 

یا فرد(+تحلیل آن ها

علوم وفنون دهم 

90دقیقه مرور و جمع بندی 

فصل 3و4

عرتی دهم 

90دقیقه مرور و جمع بندی 

درس 5 تا8

ی
ات جبی

ی
ات جبی

دوم

ادبیات دهم 

90 دقیقه مرور و جمع بندی 

درس 1تا9

فلسفه دوازدهم 

75دقیقه درس1 تست های 

یب4 +تحلیل آن ها ضی

منطق دهم 

90دقیقه مرور و جمع بندی درس 

1تا5

دیتی دوازدهم 

90دقیقه درس 1 تست های زوج 

یا فرد +تحلیل آن ها

اقتصاد 

75دقیقه جمع بندی بخش 

2)زدن آزمون پایان بخش 

کتاب(

جامعه دهم

90دقیقه درس 16 مطالعه و 
پرکاری تستی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

سوم

منطق دهم 

90دقیقه مرور و جمع بندی درس 

6تا10

ادبیات دهم 

90 دقیقه مرور و جمع 

بندی درس 10 تا 18

عرتی دوازدهم 

75دقیقه تست های قواعد درس1 

)زوج یا فرد(+ تحلیل آن ها

ریاضی و آمار 

90دقیقه جمع بندی مبحث 

آماری که مطالعه شد

دیتی دوازدهم 

75دقیقه  درس2 تست های 

یب3 +تحلیل آن ها ضی

زبان دهم 

60دقیقه درس4 تست های 

کلوز تست و درک مطلب

ی
ات جبی

ی
ات جبی

چهارم

عرتی دهم 

90دقیقه   جمع بندی کل کتاب 

پایه دهم

روان شنایس یازدهم 

60دقیقه مرور و جمع بندی 

درس 1و2

منطق دهم 

90دقیقه جمع بندی کل پایه دهم

تاری    خ دوازدهم 

45دقیقه درس1 تست های زوج 

یا فرد +تحلیل آن ها

فلسفه دوازدهم 

75دقیقه درس1 تست های 

یب4 +تحلیل آن ها ضی

ادبیات دوازدهم 

90دقیقه درس 1 تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

زبان دهم 

60دقیقه درس4 تست 

های کلوز تست و درک 

مطلب

ی
ات جبی

پنجم

عرتی دوازدهم 

90دقیقه تست های ترجمه 

درس1 )زوج یا فرد(+ تحلیل آن 

ها

روان شنایس یازدهم 

60دقیقه مرور و جمع بندی 

درس 3و4

علوم و فنون دهم 

90دقیقه جمع بندی کل پایه

 دوازدهم
ی
جغراف

75دقیقه پرکاری تستی درس 1

جامعه شنایس دهم 

90دقیقه مرور و جمع بندی 

درس1 تا 7

دیتی دوازدهم 

75دقیقه  درس2 تست های 

یب3 +تحلیل آن ها ضی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

ششم

جامعه شنایس دهم 

90دقیقه مرور و جمع بندی درس 

8 تا 16

علوم فنون دوازدهم 

60دقیقه درس 1تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

دیتی دهم 

90 دقیقه مرور و جمع بندی درس 

1تا7

ادبیات دوازدهم 

75دقیقه درس2ست های زوج یا 

فرد + تحلیل آن ها

زبان دهم 

75دقیقه مرور و جمع بندی 

درس 1 و 2

تاری    خ دوازدهم 

45دقیقه درس2تست های 

زوج یا فرد +تحلیل آن ها

ی
ات جبی

ی
ات جبی

هفتم

روان شنایس یازدهم 

90دقیقه مرور و جمع بندی درس 

های 1 تا 4

زبان دهم 

75دقیقه مرور و جمع بندی 

درس 3و4

ادبیات دهم 

90دقیقه جمع بندی کل پایه

ریاضی دوازدهم درس2فصل1

یب3  75دقیقه تست های ضی

+تحلیل آن ها

دیتی دهم 

90 دقیقه مرور و جمع بندی 

درس 8تا14

ی
ات جبی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

هشتم

جامعه شنایس دهم 

90دقیقه  جمع بندی کل پایه 

دهم

زبان دهم 

45دقیقه زدن آزمون جامع 

پایه دهم

دیتی دهم 

90 دقیقه  جمع بندی کل پایه دهم

ریاضی دوازدهم درس2فصل1

یب3  75دقیقه تست های ضی

+تحلیل آن ها

ادبیات دوازدهم 

75دقیقه درس3تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

فلسفه دوازدهم 

75دقیقه درس2 تست های 

زوج یا فرد+تحلیل آن ها

تاری    خ دوازدهم 

45دقیقه درس3 تست 

های زوج یا فرد +تحلیل 

آن ها

ی
ات جبی

برنامه جمع بندی پایه دوازدهم



 

 

 اولروز
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
 هشتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

نهم

علوم فنون دوازدهم 

75دقیقه درس 2 پرکاری تستی 

+ تحلیل آن ها

فلسفه دوازدهم 

60دقیقه درس3تست های 

یب3+تحلیل آن ها ضی

جامعه شنایس دوازدهم

75دقیقه  درس1 پرکاری تستی + 

تحلیل آن ها

زبان دوازدهم

60دقیقه تست های وازه درس1 

یب3 + تحلیل آن ها  ضی

دیتی دوازدهم 

75دقیقه  درس3 تست های 

زوج یا فرد+تحلیل آن ها

 دوازدهم
ی
جغراف

60دقیقه پرکاری تستی درس 

2

ی
ات جبی

ی
ات جبی

دهم

ریاضی دوازدهم درس3فصل1

90دقیقه پرکاری تستی +تحلیل 

آنها

زبان دوازدهم

60دقیقه تست های وازه 

یب3 + تحلیل آن ها درس1  ضی

ادبیات دوازدهم 

90دقیقه درس5 پرکاری تستی + 

تحلیل آن ها

فلسفه دوازدهم 

60دقیقه درس3تست های 

یب3+تحلیل آن ها ضی

جامعه شنایس دوازدهم

75دقیقه  درس2 پرکاری 

تستی + تحلیل آن ها

تاری    خ دوازدهم 

45دقیقه درس3 تست 

های زوج یا فرد+تحلیل آن 

ها

ی
ات جبی

ی
ات جبی

یازدهم

جامعه شنایس دوازدهم

75دقیقه  درس3 تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

علوم فنون دوازدهم

60دقیقه درس3 تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

 دوازدهم
ی
جغراف

75دقیقه پرکاری تستی درس 3

زبان دوازدهم

60دقیقه درس1کلوز تست و 

درک مطلب+ تحلیل آن ها

فلسفه دوازدهم 

45قیقه درس4تست های 

زوج یا فرد+تحلیل آن ها

عرتی دوازدهم 

30دقیقه درک مطلب درس 

1

ی
ات جبی

ی
ات جبی

دوازدهم

ادبیات دوازدهم 

60دقیقه درس6تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

ریاضی دوازدهم درس1فصل2

75دقیقه تست های زوج یا 

فرد +تحلیل آنها

عرتی دوازدهم 

90دقیقه تست های قواعد 

درس2 )زوج یا فرد(+ تحلیل آن 

ها

دیتی دوازدهم 

75دقیقه درس 4 تست های 

زوج یا فرد +تحلیل آن ها

زبان دوازدهم درس2

75دقیقه تست های گرامر 

)زوج یا فرد(+تحلیل آن ها

فلسفه دوازدهم 

60دقیقه درس5تست های 

یب3+تحلیل آن ها ضی

جامعه شنایس دوازدهم

60دقیقه  درس4تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

ی
ات جبی

دهم ی سب 

عرتی دوازدهم 

90دقیقه تست های ترجمه 

درس2 )زوج یا فرد(+ تحلیل آن 

ها

زبان دوازدهم

60دقیقه تست های وازه 

یب3 + تحلیل آن ها درس2 ضی

تاری    خ دوازدهم 

75دقیقه درس4پرکاری تستی 

+تحلیل آن ها

ادبیات دوازدهم 

75دقیقه درس7تست های زوج 

یا فرد + تحلیل آن ها

دیتی دوازدهم 

75دقیقه درس5 تست های 

زوج یا فرد +تحلیل آن ها

فلسفه دوازدهم 

60دقیقه درس5تست های 

یب3+تحلیل آن ها ضی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

چهاردهم

ادبیات دوازدهم 

75دقیقه درس8تست های 

زوج یا فرد + تحلیل آن ها

زبان دوازدهم

60دقیقه تست های وازه 

یب3 + تحلیل آن ها درس2 ضی

دیتی دوازدهم 

75دقیقه درس6 تست های زوج 

یا فرد +تحلیل آن ها

جامعه شنایس دوازدهم

60دقیقه  درس5تست های زوج 

یا فرد + تحلیل آن ها

علوم فنون دوازدهم 

60دقیقه درس4پرکاری تستی 

+ تحلیل آن ها

عرتی دوازدهم 

30دقیقه درک مطلب درس 

2

ی
ات جبی

ی
ات جبی

پانزدهم

فلسفه دوازدهم 

90دقیقه درس6 تست های 

یب4+تحلیل آن ها ضی

زبان دوازدهم

60دقیقه درس2 کلوز تست و 

درک مطلب+ تحلیل آن ها

ادبیات دوازدهم 

75دقیقه درس9تست های زوج 

یا فرد + تحلیل آن ها

علوم فنون دوازدهم

75دقیقه درس5تست های زوج 

یا فرد + تحلیل آن ها

تاری    خ دوازدهم 

45دقیقه درس5تست های 

زوج یا فرد+تحلیل آن ها

ی
ات جبی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

شانزدهم

فلسفه دوازدهم 

90دقیقه درس6 تست های 

یب4+تحلیل آن ها ضی

تاری    خ دوازدهم 

60دقیقه درس6 پرکاری تستی 

+تحلیل آن ها

علوم فنون دوازدهم 

75دقیقه درس6پرکاری تستی + 

تحلیل آن ها

ی
ات جبی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

ی
ات جبی

برنامه جمع بندی پایه دوازدهم



 

 منابع مطالعاتی برنامه جمع بندی


