
 

 

 

 

 بودجه بندی آزمون قلم چی انسانی دهم برنامه 

 روز

 

 پارت پنجم پارت چهارم پارت سوم پارت دوم پارت اول

 ثابت برنامه

 پارت نهم پارت هشتم پارت هفتم پارت ششم

 شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

فارسی گرد 

مطالعه  افرید

درس و لغات به 

عدد  02همراه 

 تست 

معیار پراکندگی 

مطالعه جزوه و 

حل تمرین های 

 کتاب درسی

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

عربی نکات 

ترجمه ای مرور 

 شود 

 یک شنبه

11/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

فنون ص 

مطالعه  69تا02

کتاب درسی و 

 تست سراسری 

هویت ایرانی 

جامعه مطالعه 0

 و رد پا گذاری 

کالیف روز بعد ت

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

تست ریدینگ و 

 کلوز

 دوشنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

ال به روش خ

 ذهنی 

 

تا 99ص عربی 

مطالعه   00

متن و تست 

 های متن 

و جامعه تاریخ 

مطالعه خانواده 

و رد پا گذاری 

به روش شکست 

 زمان 

کالیف روز بعد ت

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5



 

 

 سه شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 معیار پراکندگی 

تست های 

  سراسری 

تکالیف روز بعد  جبرانی

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز

 چهارشنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

اعتماد بر  دینی

مطالعه و رد   او

پا گذاری کتاب 

 درسی 

فنون 

تست 69تا02ص

 سراسری 

کالیف روز بعد ت

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست های 

 ترجمه عربی 

 پنج شنبه

12/2 

نمودار یک  

مطالعه و متغیره 

حل تمرین های 

 کتاب درسی 

فارسی طوطی و 

مطالعه  بقال 

درس و لغات به 

عدد  02همراه 

 تست

فنون بودجه آزمون تست های 

 سراسری 

زبان مطالعه 

لغات و تست 

های یکی در 

میان لغات از 

 بودجه 

جغرافی مطالعه 

 و رد پا گذاری 

 جبرانی تکالیف هفته 

 جمعه

12/2 

دوستی با دینی 

 خدا

مطالعه و رد پا 

گذاری کتاب 

 درسی

 

اقتصاد و  تاریخ 

  معیشت 

مطالعه و رد پا 

روش گذاری به 

 شکست زمان

عربی  

 00تا99ص

 تست های قواعد 

منطق قیاس 

اقترانی مطالعه و 

  تست 

 تفریح هفتگی جبرانی

درس روز هر  شنبه

دقیقه  02درس 

منطق قضیه 

شرطی و قیاس 

رشد و اقتصاد 

پیشرفت 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

تست ترجمه 

 عربی 



 

 

به روش خال  12/2

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

 دقیقه استراحت 

 

استثنایی 

مطالعه و رد پا 

 گذاری 

اقتصادی مطالعه 

  و تست مسئله 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 یک شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

نگارش نوشته 

 0ذهنی 

درس و مطالعه 

لغات به همراه 

 عدد تست 02

نمودار تک 

تست  متغیره 

 های سراسری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 دوشنبه

23/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

استراحت دقیقه 

 بین بازه

جامعه هویت 

مطالعه  0ایرانی 

  و رد پا گذاری 

بان گرامر و ز

تست تسلط 

عدد 52حداقل 

 از بودجه 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 تست ترجمه 

 عربی 

 سه شنبه

22/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

یاری از دینی 

نماز و روزه 

دین و تاریخ 

اعتقادات مطالعه 

کالیف روز بعد ت

 002به مدت 

 5دقیقه با 

تست ریدینگ و 

 کلوز 



 

 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

مطالعه و ردپا 

 گذاری 

و رد پا گذاری و 

 تست 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 چهارشنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 نگارش 

  3نوشته ذهنی 

مطالعه درس و 

لغات به همراه 

 عدد تست 02

تکالیف روز بعد  جغرافی تست 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه

1/1 

و  تست منطق 

مرور اشکاالت 

 آزمون قبلی 

 

 

دینی بودجه 

تست  آزمون

های خط به 

 خط کامل شود

 

ریاضی تست 

های باقی مانده 

بودجه به صورت 

 زماندار 

اقتصاد بودجه 

بندی مطالعه و 

  تست مسئله 

آمادگی شب قبل از آزمون ) مرور  برانیج و تست های سراسری  عربی بودجه 

 نکات مهم (بی دقتی ها و نگاهی بر 

 جمعه

2/1 

 اردیبهشت3آزمون قلم چی 

 

 

 و رفع اشکالتحلیل آزمون  استراحت

 

 شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

فارسی ادبیات 

مطالعه داستانی 

درس و لغات به 

نمودار چند 

مطالعه  متغیره 

جزوه و حل 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

 

 

تست ترجمه 

  عدد  02عربی 



 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  02همراه 

 تست

تمرین کتاب 

 درسی 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 

 

 

زبان و آموزش 

مطالعه و رد پا 

گذاری کتاب 

 درسی 

فضیلت دینی 

 آراستگی 

مطالعه و رد پا 

گذاری کتاب 

 درسی 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 دوشنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

نگارش نوشته 

داستان گونه 

مطالعه درس و 

لغات به همراه 

 عدد تست 02

جامعه هویت 

مطالعه  3ایرانی 

  و رد پا گذاری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز 

 سه شنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

نمودار چند 

تست  متغیره 

های یکی در 

 میان 

فنون قافیه 

مطالعه و رد پا 

ی با تست گذار

 سراسری 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02تست ترجمه 

 عدد



 

 

 چهارشنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

 62تا03عربی 

درسنامه و  

 تست قواعد 

امعه بودجه ج

آزمون قبلی 

مرورو  تست 

 عالمتدار 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه 

2/1 

منطق سنجش 

گری در تفکر 

مطالعه و رد پا 

گذاری با روش 

 شکست زمان 

فضیلت دینی  جغرافی مطالعه 

 تست آراستگی 

های خط به 

خط و مرور رد 

پاهای بودجه 

 قبلی 

اقتصاد تصمیم 

گیری در مخارج 

مطالعه و تست 

 مسئله 

عه هویت جام

مطالعه  4ایرانی 

  و رد پا گذاری 

تست قواعد  تکالیف هفته 

 عربی 

 جبرانی

 جمعه 

23/1 

جامعه تست 

طبق بودجه 

 آزمون 

تست  منطق 

 آموزشی 

زبان جمع بندی 

 تستی 

فنون جناس 

مطالعه و تست 

 سراسری 

 تفریح هفتگی جبرانی

 شنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی

 

زمینه های 

پیوند مطالعه و 

رد پا گذاری با 

تست خط به 

 خط 

فنون قافیه و 

مطالعه  جناس 

 و تست 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02تست ترجمه 

 عدد

 یک شنبه 

21/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

نمودار چند  جبرانی 

تست  متغیره

های یکی در 

 میان کامل شود 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5



 

 

 دوشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

زبان جمع بندی 

 تستی 

منطق جبرانی و 

  تست 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

تست ریدینگ و 

 کلوز 

 سه شنبه 

22/1 

 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

تکالیف روز بعد  جبرانی  جامعه جبرانی 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 02تست ترجمه 

 عدد

 چهارشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

 ذهنی 

عربی تست 

قواعد و مروری 

 بر متن ترجمه 

جمع بندی 

 ریاضی آزمون 

تکالیف روز بعد 

 002به مدت 

 5دقیقه با 

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه 

22/1 

زبان جمع بندی  جغرافی تست  تکالیف مدرسه و هفتگی  فنون تست 

 تستی 

تست جمع بندی 

  اقتصاد 

آزمون ) مرور  آمادگی شب قبل از جبرانی

 بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم (

 جمعه 

22/1  

 تحلیل آزمون استراحت اردیبهشت قلم چی 01آزمون 

 


