
1400/06/23

تست های درس چهارم سال دهم بسیار بسیار مهم است، کامل و دقیق سهشنبه
تحلیل شود و با پاسخ تشریحی تطبیق داده شود، تعداد 100 تست.

1400/06/16

درس اول سال دهم در مورد اهداف پایان پذیر و اهداف پایان ناپذیر و آیات، سهشنبه
روایات مربوط به این موضوعات مطالعه شود.

1400/06/17

100 تست در رابطه با این درس برای شما طراحی شده با پاسخ تشریحی، این چهارشنبه
تست ها در طول روز کار شود.

1400/06/18

درس دوم در رابطه با اختیار، عمل، سرمایه های رشد و رستگاری و موانع پنجشنبه
رشد و رستگاری مطالعه شود.

1400/06/19

100 تست در رابطه با درس دوم سال دهم طراحی شده، به طور دقیق جمعه
تحلیل کنید و با پاسخ تشریحی تطبیق دهید.

1400/06/20

درس سال دهم در رابطه با دیدگاه مادیون در مورد مرگ، دیدگاه الهیون شنبه
در رابطه با مرگ و آیات مربوط به هر دو دیدگاه و ثمرات ان خوانده شود.

1400/06/21

100 تست برای درس سوم طراحی شده، حتما با جزوه تطبیق دهید، تست ها یکشنبه
را تحلیل کنید مخصوصا ثمرات دیدگاه الهیون را خیلی جدی بگیرید.

1400/06/22

دوشنبه
درس دالیل اثبات معاد در دو شاخه کامل خوانده شود، ضرورت معاد در 
پرتو عدل الهی و حکمت الهی و کلید واژه های آن کامل بررسی شود و 

امکان معاد، معاد جسمانی با سه شاخه کامل و دقیق مطالعه شود.

1400/06/24

درس پنجم در مورد برزخ و ویژگی های برزخ مطالعه شود، آیات این درس چهارشنبه
مهم است دقت کنید.

1400/06/25

از پنجشنبه کنید  دقت  و  شود  تحلیل  دهم  سال  پنجم  درس  برای  تست   100
درس های برزخ و قیامت و بهشت و جهنم تست ترکیبی داده می شود.

1400/06/26

درس ششم در مورد وقایع مرحلۀ اول قیامت و وقایع مرحلۀ دوم قیامت جمعه
با آیات مربوطه مطالعه شود.

1400/06/27

شنبه
100 تست برای درس ششم، مراحل قیامت کامل تحلیل شود، در عین 
آسان بودن به دلیل شبیه به هم بودن مطالب، تست های سختی می توان از 

این درس طراحی کرد.
1400/06/28

درس هفتم در مورد بهشت و جهنم رستاخیز مطالعه شود.یکشنبه

1400/06/29

100 تست برای درس بهشت و جهنم رستاخیز و مقایسۀ آن با بهشت و دوشنبه
جهنم برزخ تحلیل شود.

1400/06/30

سهشنبه
درس هشتم، در رابطه با مراحل قرب الهی مطالعه شود.

* آیۀ عزم قوی و روایت آن بررسی شود.    * آیات عهدبستن و مراقبت بررسی شود. 
* روایات مربوط به محاسبه بررسی شود. 

1400/06/31

100 تست برای درس هشتم آماده شده دقیق این تست ها تحلیل شود و چهارشنبه
باز تاکید می کنم با پاسخ تشریحی تطبیق داده شود.

استاد پــرو دین و زندگی



1400/06/16

مطالعه جمالت مهم درس 2 دهم ، مروز جزوه ترجمه و حل 15 تست ترجمهسهشنبه

1400/06/15

مطالعه جمالت مهم درس 1 دهم ، مطالعه جزوه ترجمه و حل 10 تست ترجمه دوشنبه

1400/06/23

مطالعه جمالت مهم درس 6 دهم ، مرور درس 2 دهم از جزوه قواعد و سهشنبه
حل 15 تست قواعد از درس 2 دهم

1400/06/31

مرور مباحث  خوانده شده و تست های زده شدهچهارشنبه

1400/06/17

مطالعه لغات درس 1و2 دهم ، مطالعه درس 1 دهم از جزوه قواعد  و حل 10 چهارشنبه
تست قواعد از درس 1 دهم

1400/06/24

مطالعه لغات درس 5 و 6 دهم ، حل 15 تست قواعد از درس 1 دهم و چهارشنبه
حل 15 تست قواعد از درس 2 دهم

1400/06/18

مطالعه جمالت مهم درس 3 دهم ، حل 15 تست ترجمه و حل 15 تست پنجشنبه
قواعد از درس 1 دهم

1400/06/25

مطالعه جمالت مهم درس 7 دهم و حل 30 تست ترجمهپنجشنبه

1400/06/19

مرور مباحث خوانده شده و تست های زده شده در طول هفتهجمعه

1400/06/26

مرور مباحث خوانده شده و تست های زده شده در طول هفتهجمعه

1400/06/20

مطالعه جمالت مهم درس 4 دهم ، مطالعه درس 2 دهم از جزوه قواعد و شنبه
حل 10 تست قواعد از درس 2 دهم

1400/06/27

مطالعه جمالت مهم دس 8 دهم ، مرور جزوه ترجمه و حل 20 تست ترجمهشنبه

1400/06/21

مطالعه لغات درس 3 و 4 دهم ، مرور جزوه ترجمه و حل 15 تست ترجمهیکشنبه

1400/06/28

مطالعه لغات درس 7 و 8 دهم ، مرور درس 1 دهم از جزوه قواعد و حل یکشنبه
15 تست قواعد از درس 1 دهم

1400/06/22

مطالعه جمالت مهم درس 5 دهم ، مرور درس 1 دهم از جزوه قواعد  و دوشنبه
حل 15 تست قواعد از درس 1 دهم

1400/06/29

مطالعه جمالت مهم درس 1 دوازدهم ، مرور درس 2 دهم از جزوه قواعد دوشنبه
و حل 15 تست قواعد از درس 2 دهم 

1400/06/30

مطالعه لغات درس 1 دوازدهم ، حل 10 تست ترجمه ، حل 10 تست سهشنبه
قواعد از درس 1 دهم و حل 10 تست قواعد از درس 2 دهم

استاد قدیمی عربی



1400/06/16

40 تست ترجمه از کتاب تست

1400/06/15

خواندن نکات ترجمه+ لغات درس1 دهم

1400/06/23

خواندن درس های 3، 4 دهم + لغات درس 6 دهم

1400/06/17

خواندن بخش 2جزوه )مقدمات( + لغات درس 2 دهم

1400/06/24

تست های قواعد درس های 3، 4 دهم

1400/06/18

خواندن بخش 3 جزوه )انواع ال( + لغات درس 3 دهم

1400/06/25

خواندن درس 5 دهم + لغات درس 7 دهم

1400/06/19
خواندن بخش های 4، 5 و6 جزوه )مذکر و مؤنث، مفرد و مثنی و جمع، 

صفت و مضاف الیه+ لغات درس4 دهم

1400/06/26

تست های قواعد درس 5 دهم

1400/06/20

تست های قواعد درس 1 دهم

1400/06/27

خواندن درس 6 دهم + لغات درس 8 دهم

1400/06/21

خواندن درس 2 دهم + لغات درس 5 دهم

1400/06/28

تست های قواعد درس 6 دهم

1400/06/22

تست های قواعد درس 2 دهم

1400/06/29

خواندن درس 7 دهم + تست های قواعد درس 7 دهم

1400/06/30

دوره همه مطالب بدون تست

استاد شیخ بهایی عربی

سهشنبه

سهشنبهدوشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سهشنبه



1400/06/16

مطالعه و مرور تست آرایه های تشخیص، کنایه، جناس و سجعسهشنبه

1400/06/15

مطالعه و مرور تست آرایه های تشبیه، استعاره، مجازدوشنبه

1400/06/23

با مطالعه پاسخ نامه + مرور لغات 3 سهشنبه از گاج  حل 20 تست آرایه ترکیبی 
درس ادبیات یازدهم

1400/06/31

حل تست های زبان فارسی فعل و جمله از گاجچهارشنبه

1400/06/17

مطالعه و مرور تست آرایه های حس آمیزی، تلمیح، ایهامچهارشنبه

1400/06/24

با مطالعه پاسخ نامه + مرور لغات 3 چهارشنبه از گاج  حل 20 تست آرایه ترکیبی 
درس ادبیات یازدهم

1400/06/18

مطالعه و مرور تست آرایه های اغراق، تضاد، تناقضپنجشنبه

1400/06/25

با مطالعه پاسخ نامه + مرور لغات 3 پنجشنبه از گاج  حل 20 تست آرایه ترکیبی 
درس ادبیات یازدهم

1400/06/19

مطالعه و مرور تست آرایه های حسن تعلیل، اسلوب معادلهجمعه

1400/06/26

حل 20 تست آرایه ترکیبی از گاج با مطالعه پاسخ نامه + مرور لغات 3 جمعه
درس ادبیات یازدهم

1400/06/20

مرور تکنیک های حل تست ترکیبی آرایه و تست خوانی تست های جزوه شنبه

1400/06/27

با مطالعه پاسخ نامه + مرور لغات 3 شنبه از گاج  حل 20 تست آرایه ترکیبی 
درس ادبیات یازدهم

1400/06/21

تست خوانی تست های جزوهیکشنبه

1400/06/28

مطالعه زبان فارسی و حل تست های جزوه تا جایی که تدریس شدهیکشنبه

1400/06/22

با مطالعه پاسخ نامه + مرور لغات 3 دوشنبه از گاج  حل 20 تست آرایه ترکیبی 
درس ادبیات یازدهم

1400/06/29

مطالعه زبان فارسی تا جایی که تدریس شدهدوشنبه

1400/06/30

حل تست های زبان فارسی فعل و جمله از گاجسهشنبه

استاد تاجیــک ادبیات



1400/06/20

خواندن لغات درس سه دهم

1400/06/21
خواندن گرامر درس سه دهم )مبحث توالی / توازی / تقاطع .....( / خواندن 

درسنامه مبتکران درس سه دهم مبحث ضمایر انعکاسی و تأکیدی

استاد پالیـزبــان زبان

1400/06/17
زدن تست های مبتکران درس یک دهمـ  زدن آزمون درس یک دهم از پنل  - 

در صورت لزوم بررسی تست های کالس
سهشنبه

1400/06/16
خواندن لغات درس یک دهم از کتاب جیبی مبتکران / خواندن گرامر درس یک دهم 
)a/an/the( خواندن درسنامه کتاب مبتکران مبحث حروف تعریف / )زمان آینده (

دوشنبه

1400/06/18
خواندن لغات درس دو دهم / خواندن گرامر درس دو دهم )مبحث صفت ها ( / 

خواندن درس نامه حروف اضافه مکان و زمان از کتاب مبتکران و جزوه
چهارشنبه

1400/06/19

تست مبتکران از درس 2 دهم /  آزمون درس دو دهم از پنل پنجشنبه

جمعه

شنبه

1400/06/22

زدن تست های درس سه دهم مبتکران / آزمون درس سه از پنل یکشنبه

1400/06/24
گرامر درس چهاردهم )مبحث modals ( / تست مبتکران درس چهاردهم / 

آزمون درس چهار از پنل سهشنبه

1400/06/25

1400/06/26

1400/06/27

1400/06/28

1400/06/29

1400/06/30

درک مطلب و کلوز تست فقط از سال دهم کتاب جامع مبتکران

درک مطلب و کلوز تست فقط از سال دهم کتاب جامع مبتکران

درک مطلب و کلوز تست فقط از سال دهم کتاب جامع مبتکران

درک مطلب و کلوز تست فقط از سال دهم کتاب جامع مبتکران

درک مطلب و کلوز تست فقط از سال دهم کتاب جامع مبتکران

درک مطلب و کلوز تست فقط از سال دهم کتاب جامع مبتکران

1400/06/23

لغات درس چهاردهم دوشنبه

دانشآموزانعزیز
هر قسمت از برنامه پیشنهادی دوره و جمع بندی سال دهم شامل بخش های مختلفی است که با توجه به برنامه درسی خود می توانید در ساعات مطالعاتی تقسیم کنید. 

)به طور مثال قسمت شماره یک می تواند در دو روز در برنامه گنجانده شود و روز سوم آزمون از پنل(

زمان: 1/5 ساعتزمان: 2 ساعت

زمان: 2 ساعت

زمان: 2 ساعت

زمان: 1/5 ساعت

زمان: 2/5 ساعت

زمان: 1/5 ساعت
نبه
4ش

نبه
5ش

عه
جم

نبه
ش

نبه
1ش

نبه
2ش

زمان: 1/5 ساعت

زمان: 1 ساعت



1400/06/16

خواندن جزوه بخش رادیکال + درسنامه مبتکران + حل 20 تست مبتکرانسهشنبه

1400/06/15

خواندن جزوه بخش توان + درسنامه مبتکران + حل 20 تست مبتکراندوشنبه

1400/06/23

خواندن تجزیه و مثلث خیام + درسنامه مبتکران + حل 35 تست مبتکرانسهشنبه

1400/06/17

جمع بندی توان و رادیکال + حل باقی مانده تست های مبتکرانچهارشنبه

1400/06/24

جمع بندی قطره شماره 1چهارشنبه

1400/06/18

جمع بندی قطره ای شماره 9پنجشنبه

1400/06/25

تحلیل و بررسی سواالت قطره ای )اتمام عبارت های جبری(پنجشنبه

1400/06/19

جمعه

1400/06/26

جمعه

1400/06/20

تحلیل و بررسی سواالت قطره ای )اتمام توان و رادیکال(شنبه

1400/06/27

خواندن جزوه معادالت درجه دوم + درسنامه مبتکران + حل 30 تست مبتکرانشنبه

1400/06/21

حفظ کردن اتحادهای اصلی و کمکی )دو طرفه(یکشنبه

1400/06/28

جمع بندی قطره شماره 2 + اتمام تست های مبتکرانیکشنبه

1400/06/22

حفظ کردن اتحادها + درسنامه مبتکران + حل 30 تست مبتکراندوشنبه

1400/06/29

جمع بندی و مرور و نت برداری از مباحث تدریس شدهدوشنبه

1400/06/30

آزمون جامع شماره 1 )برگزاری از روی پنل(سهشنبه

استاد عــامــری ریاضی و آمار انسانی



1400/06/16

جامعه شناسی 1 )درس های 1 و 2( سهشنبه

1400/06/24

جامعه شناسی 2 )درس های 3 و 4( چهارشنبه

1400/06/18

جامعه شناسی 1 )درس های 3 و 4( پنجشنبه

1400/06/26

جامعه شناسی 2 )درس  5( جمعه

1400/06/20

جامعه شناسی 1 )درس های 5، 6 و 7( شنبه

1400/06/28

جامعه شناسی 2 )درس  6( یکشنبه

1400/06/22

جامعه شناسی 2 )درس های 1 و 2( دوشنبه

1400/06/30

جامعه شناسی 2 )درس  7( سهشنبه

استاد امـامـی جامعه شناسی



1400/06/16

درس هستی و چیستی ـ 1

1400/06/23

مرور تست های درس 3 با توجه به جزوه کالسی

1400/06/17

مرور تست های جسوه درس اول + حل و تحلیل 20 تست از مشاوران آموزش

1400/06/24

درس کدام تصویر از جهان؟ - 4

1400/06/18

درس جهان ممکنات - 2

1400/06/25

مرور تست های جزوه کالسی + تست های کتاب کار )مشاوران آموزش(

1400/06/19

مرور تست های جسوه درس دوم + حل و تحلیل 20 تست از مشاوران آموزش

1400/06/26
درس خدا در فلسفه )قسمت اول( - 5 

تا ابتدای نظر کانت

1400/06/20
با  مرتبط  ـ  آموزش(  )مشاروران  کار  کتاب  از  تست   50 تحلیل  و  حل 

درس های 1 و 2

1400/06/27
درس خدا در فلسفه )قسمت اول( - 5

تا انتهای فصل

1400/06/21

درس جهان علی و معلولی )تا ابتدای نظر فیلسوفان مسلمان درباره منشأ علیت(

1400/06/28

مرور تست های جزوه کالسی

1400/06/22

درس جهان علی و معلولی )تا انتهای درس 3(

1400/06/29

درس خدا در فلسفه )قسمت دوم( - 6

1400/06/30

حل 50 تست از کتاب مشاوران آموزش از درس های 5 و 6

استاد علی اکبـر فلسفه و منطق

سهشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دوشنبه



1400/06/20
تولید تا سر عوامل تولید

25 تست مدت زمان 25 دقیقه )از کتاب مشاوران(

1400/06/21
عوامل تولید تا سر هزینه تولید

20 تست مدت زمان 20 دقیقه )از کتاب مشاوران(

1400/06/22
هزینه تولید تا پایان فصل 2

25 تست مدت زمان 25 دقیقه )از کتاب مشاوران(

استاد لجمیـری اقتصاد

1400/06/17
علم اقتصاد تا چند مفهوم اولیه 

25 تست مدت زمان 25 دقیقه )از کتاب مشاوران(
سهشنبه

1400/06/16
اقتصاد چیست؟ تا پایان هزینه فرصت

30 تست مدت زمان 30 دقیقه )از کتاب مشاوران(
دوشنبه

1400/06/24
مرور مسائل هزینه فرصت

20 تست مدت زمان 15 دقیقه )از کتاب مشاوران( سهشنبه

1400/06/18
مفهوم اولیه علم اقتصاد تا پایان فصل 1

25 تست مدت زمان 25 دقیقه )از کتاب مشاوران(
چهارشنبه

1400/06/25
مرور مسائل درآمد و سود

20 تست مدت زمان 15 دقیقه )کنکور داخل و خارج 97( چهارشنبه

1400/06/19
مرور فصل 1

30 تست مدت زمان 25 دقیقه )تست های عالمت دار(
پنجشنبه

1400/06/26
مرور فصل 1 و 2

20 تست مدت زمان 15 دقیقه )کنکور داخل و خارج 98(
پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

1400/06/23
مرور فصل 2

30 تست مدت زمان 25 دقیقه )تست های عالمت دار( دوشنبه



1400/06/16

واج آرایی ـ سجع + حل تست

1400/06/23

حس آمیزی + حسن تعلیل + حل تست

1400/06/17

جناس و انواع جناس + حل تست

1400/06/24

اسلوب معادله + حل تست

1400/06/18

ترصیع، موازنه، اشتقاق، تکرار + حل تست

1400/06/25

تشبیه و انواع آن + حل تست

1400/06/19

مراعات النظیر + ایهام )مطالعۀ واژه های ایهام دار( + حل تست

1400/06/26

استعاره و انواع آن + حل تست

1400/06/20

ایهام تناسب + حل تست ایهام و ایهام تناسب

1400/06/27

مجاز و کنایه + حل تست

1400/06/21

تلمیح )مطالعۀ جزوه( + حل تست 

1400/06/28

حل تست های ترکیبی

1400/06/22

اغراق + تضاد + پارادوکس + حل تست

1400/06/29

حل تست های ادبیات اختصاصی کنکور 1400

استاد بهرامــی علوم و 
فنون ادبی

سهشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دانشآموزانعزیز
دّقت داشته باشید که مبحث آرایه ها در کنکور عمومی و اختصاصی با توّجه به 

تعداد )1( تست از اهّمّیت باالیی برخوردار است.
پس از مطالعۀ جزوه و دیدن فیلم های آفالین مهم ترین کار تست زنی است.


