
 برنامه هفته اول ترم دوم پایه دهم

در این برنامه ها سعی داریم شیوه مطالعه کنکوری را به شما 

دهمی های عزیز آموزش دهیم و مطالب را به صورت دقیق و 

 اساسی یاد بگیرید تا در دوران کنکور فشار درس ها کم شود.

برنامه برای تمام توضیحات الزم برای اجرا برنامه در فایل های ضمیمه مطلب 

 شما آورده شده و قبل از انجام برنامه آن ها را مطالعه کنید.

در خصوص اقتصاد دهم نیز حتما مطلب ارائه خواهیم داد اما اگر قصد دارید 

 توانید آزمون های آزمایشی را دانلود کنید.برای این درس تست کار کنید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه جزئی

 

 پایه دهممنابع مطالعاتی برنامه 

نوبت مطالعاتی سومنوبت مطالعاتی دومنوبت مطالعاتی اولروز هفته

شنبه

زبان انگلیسی دهم مطالعه گرامر درس3 طبق 

درسنامه

75دقیقه

ریاضی دهم مطالعه درس4فصل2 

از روی درسنامه به شیوه که گفته 

شده

90دقیقه

جبرانی

یکشنبه

ریاضی دهم زدن تست های ضریب3)سه تا در 

میان(درس4فصل2 

75دقیقه

زبان انگلیسی دهم پرکاری تستی 

گرامر + تحلیل تست ها

30دقیقه

جبرانی

دوشنبه

زبان انگلیسی دهم پرکاری تستی گرامر + 

تحلیل تست ها

30دقیقه

ادبیات دهم مطالعه درس 10 از 

روی درسنامه به شیوه که بیان 

شده 

75دقیقه

جبرانی

سه شنبه

ادبیات دهم تست های زوج یا فرد زده 

شود+تحلیل تست ها

75دقیقه

زبان انگلیسی دهم پرکاری تستی 

گرامر + تحلیل تست ها

30دقیقه

جبرانی

چهارشنبه

زبان انگلیسی دهم پرکاری تستی گرامر + 

تحلیل تست ها

30دقیقه

عربی دهم مطالعه قواعد درس 5 

از روی درسنامه

75دقیقه

جبرانی

پنجشنبه

زبان انگلیسی دهم 

پرکاری تستی گرامر + 

تحلیل تست ها

30دقیقه

عربی دهم پرکاری تستی  

قواعد درس 5 

75دقیقه

منطق دهم: انتخابی

کتاب کار وتمرین منطق دهم مطالعه درس 6 و 

انجام تمرین ها 

کتاب هدفدار مطالعه درس6 از روی درسنامه و 

زدن تست ها زوج یا فرد +تحلیل آن ها

هر دو انتخاب 90دقیقه

جمعه

عربی دهم پرکاری تستی  

ترجمه درس 5 

75دقیقه

زبان انگلیسی دهم 

پرکاری تستی گرامر + 

تحلیل تست ها

30دقیقه

جبرانی

بعد از اتمام کالس های 

مدرسه حتما استراحت 

کنید

انجام تکالیف مربوط به 

کالس های مدرسه

این برنامه در مرکز مشاوره انسانی یار تحت نظارت علمی 

اقای وحید تمنا برای پایه دهم جهت اماده سازی برای 

کنکوری خواندن تهیه شده است



 

 


