
 

 

 

 برنامه دوازدهم ریاضی بودجه بندی آزمون قلم چی

 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 و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 01ادبیات درس 

مطالعه متن 

ولغات یادداشت 

برداری شود با 

عدد تست  02

 دقیقه 02در 

کاربرد مشتق 

 مطالعه درسنامه

به همراه ردپا 

 گذاری

صفحه  0شیمی 

مطالعه  82تا02

با روش شکست 

زمان از جزوه و 

کتاب درسی 

 همزمان

 

عربی ترجمه 

مطالعه  8درس 

 و مطالعه لغات

 یک شنبه

11/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

 

کاربرد مشتق 

عدد تست  02

آموزشی و 

همزمان تیپ 

 بندی

 2دینی درس 

مطالعه و رد پا 

گذاری و تست 

های خط به 

 خط

کار و انرژی 

مطالعه نکات 

مهم درسنامه با 

 تست سراسری

 

تست ریدینگ و 

 کلوز



 

 

 دوشنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

تکالیف ذهنی و 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

ادبیات دهم 

مرور  6تا0درس 

لغات و نکات 

مهم به همراه 

تست های 

 قرابت

صفحه  1شیمی 

 022تا020

درسنامه  و ردپا 

 گذاری

هندسه بردار ها 

مطالعه جزوه با 

حل تمرین های 

 کتاب درسی

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 سه 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

 1فیزیک 

مطالعه جزوه یا 

درسنامه با تست 

 داخل درسنامه

 8عربی درس 

مطالعه قواعد از 

درسنامه و تست 

 های سراسری

آمار و احتمال 

مطالعه تمامی 

مباحث از 

درسنامه ورد پا 

گذاری به روش 

 شکست زمان

تست ریدینگ و 

 کلوز

 چهارشنبه

12/2 

درس روز هر 

 دقیقه 02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

ادبیات دهم 

 00تا7درس 

مرور لغات و 

نکات مهم به 

همراه تست 

 های قرابت

تست  1شیمی 

های یکی در 

 میان آموزشی

درس 0دینی 

مرور بخش  8تا0

های مهم از 

 کتاب درسی

تست های 

ترجمه عربی 

 8درس 



 

 

 پنج شنبه

12/2 

کاربرد مشتق 

تست های 

سراسری به 

 سبک آموزشی

 

 

عربی درس 

دهم ترجمه 7تا0

مرور شود و 

لغات مهم مرور 

 شود

فصل فشار مطالعه  0فیزیک 

درسنامه با تست های سراسری 

 داخل درسنامه

تست های بردار 

 یکی درمیان

 1زبان درس 

مطالعه لغات و 

 تست لغات

امار و احتمال 

تست تحلیلی در 

بسته های 

 تایی5

 جبرانی هندسه پایه

 جمعه

12/2 

ص  0شیمی 

62-60-72-

مطالعه از 20

کتاب درسی و 

جزوه و ردپا 

 گذاری

 

تست های ارایه 

و لغت وامال و 

زبان فارسی 

 دهم

فصل  1فیزیک 

 تست 1

درس  0دینی 

مرور بخش  2تا5

های مهم کتاب 

 درسی

 تفریح هفتگی جبرانی

 شنبه

12/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

تکالیف ذهنی و 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

 

 00ادبیات 

 08درس 

مطالعه متن و 

یادداشت برداری 

عدد  02و لغات 

 تست

صفحه 0شیمی 

 000تا  07

مطالعه کتاب 

درسی و جزوه و 

 ردپا گذاری

 0درس  1دینی 

مطالعه کتاب 

درسی و رد پا 

گذاری و تست 

 خط به خط

تست ترجمه 

 8ربی درس ع



 

 

 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

تست  8تا0عربی 

های سراسری 

 قواعد

فیزیک گرما 

مطالعه نیمی از 

جزوه یا 

 درسنامه

زبان لغات دهم 

مرور و تست 

 سراسری

 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

دقیقه استراحت 

 بین بازه

کاربرد مشتق 

جمع بندی 

 تستی

تست 0شیمی 

های سراسری و 

 آموزشی

تا 0دینی درس 

مرور بخش  00

کتاب های مهم 

 درسی

تست ترجمه 

 عدد 02دهم 

 سه شنبه

22/2 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

ادبیات دهم 

تا 01درس 

مرور لغات و 02

مهم به نکات 

همراه تست 

 های قرابت

فیزیک گرما 

مطالعه نیمی از 

جزوه یا 

 درسنامه

زبان گرامر درس 

با تست یکی  1

 در میان

تست ریدینگ و 

 کلوز 



 

 

 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

تست  1شیمی 

 های تکمیلی

جمع بندی 

دینی برای 

آزمون و تست 

های سراسری 

 عالمتدار

فیزیک تست 

های گرما 

 1مضرب 

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5

 پنج شنبه

1/1 

جمع بندی و 

مرور لغات 

فارسی و 

آمادگی برای 

 آزمون

 

 

 

 

جمع  1فیزیک 

 بندی بودجه

زبان دهم گرامر 

مرور  0و0درس 

 رابا تست عالمتد

تست آمار و 

 احتمال

زبان گرامر درس 

دهم با  8و1

 تست عالمتدار

آمادگی شب قبل از آزمون ) مرور  جبرانی هندسه دهم

 بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم (

 جمعه

2/1 

 اردیبهشت1آزمون قلم چی 

 

 

 

 

 

 

 و رفع اشکالتحلیل آزمون  استراحت

 



 

 

 شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

 

 

 

 

 

 05ادبیات درس 

مطالعه متن 

ولغات یادداشت 

برداری شود با 

عدد تست  02

 دقیقه 02در 

شیمی پایه حل 

مسئله زمان دار 

با روش های 

محاسبات سریع 

 ریاضی

اتمیم  1فیزیک 

و هسته ای 

درسنامه یا 

جزوه با تست 

به  05سراسری 

 بعد

 

 

تست ترجمه 

 8درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک شنبه

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 

 

کاربرد مشتق 

 مطالعه درسنامه

به همراه ردپا 

 گذاری

 8عربی درس 

تکمیل تست و 

 جمع بندی

بردار ها ادامه 

 تست ها

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5



 

 

 دوشنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

دهم یازادبیات 

مرور  6تا0درس 

لغات و نکات 

مهم به همراه 

تست های 

 قرابت

مرور و  1شیمی 

تست های 

عالمتدار ص 

 022تا  020

تست سراسری 

 کاربرد مشتق

تست ریدینگ و 

 کلوز 

 سه شنبه 

2/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 06ادبیات درس 

مطالعه متن 

ولغات یادداشت 

برداری شود با 

عدد تست  02

 دقیقه 02در 

فصل  0فیزیک  امار توصیفی

مرور خالصه  0

جزوه با تست 

 سراسری

مه تست ترج

 عدد 02یازدهم 

 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

کاربرد مشتق 

تست های زوج 

در بسته های 

 تایی5

ترجمه  0عربی 

ها مرور و تست 

 ترجمه

ص  1شیمی 

 000تا 020

 مطالعه درسنامه

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5



 

 

 پنج شنبه 

2/1 

کاربرد مشتق 

تست های فرد 

در بسته های 

 تایی5

دهم یازادبیات 

درس 

مرور لغات 00تا7

و نکات مهم به 

همراه تست 

 های قرابت

شیمی پایه حل 

مسئله زمان دار 

با روش های 

محاسبات سریع 

 ریاضی

قواعد  0عربی  آمار استنباطی

نیمی از کتاب 

 تست سراسری

درس  1دینی  جمع بندی 0فصل 0فیزیک 

و  مطالعه 02

تست خط به 

 خط

 جبرانی

 جمعه 

23/1 

هندسه پایه 

 اختیاری

درس  0دینی 

مرور و  8تا0

 تست عالمتدار

شمارش و 

 احتمال

مرور 0زبان 

 لغات

 تفریح هفتگی جبرانی

 شنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

 07ادبیات درس 

مطالعه متن 

ولغات یادداشت 

برداری شود با 

عدد تست  02

 دقیقه 02در 

بردار ها جمع 

 بندی

تست ترجمه  تست 1شیمی 

 عدد 02یازدهم 

 یک شنبه 

21/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

قواعد  0عربی  تست 1فیزیک 

نیمی از کتاب 

 تست سراسری

شمارش و 

 احتمال

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5



 

 

 دوشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

جمع بندی 

 کاربرد مشتق

شیمی پایه حل 

مسئله زمان دار 

با روش های 

محاسبات سریع 

 ریاضی

درس  0دینی 

مرور و  2تا5

 تست عالمتدار

تست ریدینگ و 

 کلوز 

 سه شنبه 

22/1 

 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

دهم یازادبیات 

درس 

مرور 02تا01

لغات و نکات 

مهم به همراه 

تست های 

 قرابت

فصل  0فیزیک 

خالصه مرور  0

وار بخش های 

 مهم

تست ترجمه  تست 1شیمی 

 عدد 02یازدهم 

 چهارشنبه 

22/1 

درس روز هر 

دقیقه  02درس 

به روش خال 

ذهنی و تکالیف 

روز بعد به مدت 

 5دقیقه با  002

دقیقه استراحت 

 بین بازه

شیمی پایه حل 

مسئله زمان دار 

با روش های 

محاسبات سریع 

 ریاضی

درس 0دینی 

مرور و  00تا0

 تست عالمتدار

فصل  0فیزیک 

مرور خالصه 1

وار بخش های 

 مهم

 قرابت5

 لغت و امال5

 زبان فارسی5

 آرایه5



 

 

 پنج شنبه 

22/1 

جمع بندی 

ادبیات برای 

 آزمون

تست های  1و0فصل  0فیزیک 

 سراسری

عربی فقط تست 

 قواعد

هندسه پایه  تست امار

 اختیاری

آمادگی شب قبل از آزمون ) مرور  جبرانی

 بی دقتی ها و نگاهی بر نکات مهم (

 جمعه 

22/1  

 تحلیل آزمون استراحت اردیبهشت قلم چی 07آزمون 

 


