
 برنامه هفته دوم ترم دوم پایه دهم

اضافه شده  مطالعه درس اقتصاد در برنامه این هفته واحد

است. کاری که باید انجام دهید دانلود آزمون های تستی 

است که تا به امروز از اقتصاد دهم طراحی شده و یا کتاب های کمک 

آموزشی موجود در بازار را تهیه کنید و پرکاری تستی داشته باشید. 

نکنید که درس اقتصاد برای پایه شما تبدیل به یک درس  فراموش

مفهومی و کاربردی شده است؛ پس هنگام مطالعه به این نکته توجه کنید 

 و براساس طراحی کتاب مطالعه داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه جزئی

 
نوبت مطالعاتی سومنوبت مطالعاتی دومنوبت مطالعاتی اولروز هفته

شنبه

زبان انگلیسی دهم مطالعه 

واژگان درس3 طبق درسنامه

60دقیقه

ادبیات دهم مطالعه درس11از روی 

درسنامه به شیوه که بیان شده 

90دقیقه

جبرانی

یکشنبه

ادبیات دهم درس 11 تست های 

زوج یا فرد زده شود+تحلیل 

تست ها

75دقیقه

زبان انگلیسی دهم مطالعه واژگان 

درس3 طبق درسنامه

60دقیقه

جبرانی

دوشنبه

زبان انگلیسی دهم پرکاری 

تستی واژگان + تحلیل تست ها

45دقیقه

ریاضی دهم مطالعه درس1فصل3 از 

روی درسنامه به شیوه که گفته شده

60دقیقه

جبرانی

سه شنبه

ریاضی دهم زدن تست های 

ضریب3)سه تا در 

میان(درس1فصل3 + تحلیل آنها

75دقیقه

زبان انگلیسی دهم پرکاری تستی 

واژگان + تحلیل تست ها

45دقیقه

جبرانی

چهارشنبه

زبان انگلیسی دهم پرکاری 

تستی واژگان + تحلیل تست ها

45دقیقه

منطق دهم: انتخابی

کتاب کار وتمرین منطق دهم مطالعه 

درس 7و انجام تمرین ها 

کتاب هدفدار مطالعه درس7 از روی 

درسنامه و زدن تست ها زوج یا فرد 

+تحلیل آن ها

هر دو انتخاب 90دقیقه

جبرانی

پنجشنبه

زبان انگلیسی دهم 

پرکاری تستی واژگان + 

تحلیل تست ها

45دقیقه

زدن آزمون های طراحی 

شده برای درس اقتصاد

عربی دهم مطالعه قواعد درس6 

از روی درسنامه

90دقیقه

جمعه

عربی دهم پرکاری تستی  

قواعد درس 5 

75دقیقه

زبان انگلیسی دهم 

پرکاری تستی واژگان + 

تحلیل تست ها

45دقیقه

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



 منابع مطالعاتی برنامه دهم 

 

 


