
نوبت مطالعاتی سومنوبت مطالعاتی دومنوبت مطالعاتی اولروز هفته

شنبه

ادبیات دهم درس17 تست 
هاي زوج یا فرد زده 
شود+تحلیل تست ها

75دقیقه

زبان انگلیسی دهم درس4 تست 
درك مطلب و کلوز تست + تحلیل 

تست ها 
45دقیقه

ریاضی دهم 
دوره فصل 1 و 2 (تست هاي غلط و 

شک دار و نزده خود را دوباره بزنید )
90دقیقه

یکشنبه

زبان انگلیسی دهم درس4 
تست درك مطلب و کلوز 
تست + تحلیل تست ها 

45دقیقه

منطق دوره درس 1 تا5 (اگر کتاب 
کار و تمرین داشتید دوباره تمرین 
ها را حل کنید و اگر تست میزدید 
تست هاي غلط و شک دار و نزده 

تان را دوره کنید 90دقیقه

جبرانی

دوشنبه

ادبیات دهم مطالعه درس18 
و نیایش از روي درسنامه به 

شیوه که بیان شده 
90دقیقه

زبان انگلیسی دهم درس4 تست 
درك مطلب و کلوز تست + تحلیل 

تست ها 
45دقیقه

منطق دوره درس 6 تا 8 (اگر کتاب کار 
و تمرین داشتید دوباره تمرین ها را 
حل کنید و اگر تست میزدید تست 
هاي غلط و شک دار و نزده تان را 

دوره کنید 90دقیقه

سه شنبه

ریاضی دهم 
دوره فصل 3 و 4 (تست 

هاي غلط و شک دار و نزده 
خود را دوباره بزنید )

90دقیقه

ادبیات دهم درس18 و نیایش 
تست هاي زوج یا فرد زده 

شود+تحلیل تست ها
75دقیقه

عربی دهم دوره درس 1 تا 4(تست 
هاي غلط و شک دار و نزده خود را 

دوباره بزنید 
90دقیقه

چهارشنبه

زبان دهم 
دوره درس 1 و 2 تست هاي 
غلط و شک دار و نزده خود 

را دوباره بزنید 
90دقیقه

منطق دوره درس 9 و 10 (اگر کتاب 
کار و تمرین داشتید دوباره تمرین 
ها را حل کنید و اگر تست میزدید 
تست هاي غلط و شک دار و نزده 

تان را دوره کنید 90دقیقه

جبرانی

پنجشنبه

عربی دهم دوره درس 5 تا 
8(تست هاي غلط و شک 
دار و نزده خود را دوباره 

بزنید 
90دقیقه

جمعه

زبان دهم 
دوره درس 3و4 تست هاي 
غلط و شک دار و نزده خود 

را دوباره بزنید 
90دقیقه

این برنامھ ھفتھ آخر پایھ دھم است. اگر قصد دارید در تابستان برای کنکور آماده شوید و برنامھ درسی داشتھ باشید حتما بھ سایت سر بزنید 
با آرزوی موفقیت برای شما دوستان مشاوران انسانی یار

بعد از 
اتمام 
کالس 
هاي 

مدرسه 
حتما 

استراحت 
کنید

انجام تکالیف 
مربوط به کالس 

هاي مدرسه

ادبیات دهم دوره درس 1 تا 
9 ( تست هاي غلط و شک 
دار و نزده را دوباره بزنید و 

نکات را دوره کنید )
90دقیقه

ادبیات دهم دوره درس 10 تا 
18 ( تست هاي غلط و شک 
دار و نزده را دوباره بزنید و 

نکات را دوره کنید )
90دقیقه

این برنامه در مرکز مشاوره انسانی یار تحت نظارت علمی اقاي وحید تمنا 
براي پایه دهم جهت اماده سازي براي کنکوري خواندن تهیه شده است


	هفته ششم

