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شماره آزمون)۱(:
توصیه و سفارشیسازی
مطالعه متن درس و لغات خیلی سریع

درس (:)1مطالعه کتاب درسی-تست موضوعی

تست موضوعی

درس ( )1مرور لغات و مفاهیم +تست موضوعی

تست موضوعی

تست موضوعی

تست موضوعی (شبیه ساز آزمون)

لغات و قواعد درس ()1

قواعد

تست ترجمه و قواعد (شبیه ساز آزمون)

تست ترجمه و قواعد

تست ترجمه و قواعد

تست ترجمه و قواعد (شبیه ساز آزمون)

متن کتاب درسی (درس)1

تست درس ()1

درس (( )1آزمون سنجش مستمر)

متن کتاب درسی (درس )1

تست درس ()1

متن کتاب درسی

لغات درس ()1

تست لغت

تست لغت (شبیه ساز آزمون)

تست لغات

تست لغت

تست لغت (شبیه ساز آزمون)

فصل( )1درس ()1

فصل( )1درس ()1

فصل( )1درس (( )1تست و تمرین)

فصل( )1درس()1

فصل( )1درس ()1

فصل( )1درس (( )1آزمون سنجش مستمر)

درس ( )1تا ابتدای هزینه تولید و درآمد (کتاب درسی)

درس(( )1آزمون سنجش مستمر)

درس ( )2تا ابتدای نوع سوم(تعاونی ها) (تست و تمرین)

هزینه تولید و درآمد تا انتهای درس ()1

درس ( )2تا ابتدای نوع سوم

تست درس (1و )2تا ابتدای نوع سوم(تعاونی ها) (شبیه ساز آزمون)

خیلی مهمه که مفاهیم را درست
درک کنید( .در حل تستها دقت
در صورت سوال خیلی مهمه).

درس( )1تا ابتدای شناسایی و استخراج نکات فکری (متن کتاب+فیلم آموزشی)

درس ()1

درس ( )1بازخوانی متن کتاب درسی

شناسایی و استخراج نکات فکری تا انتها

درس ()1

درس (( )1آزمون سنجش مستمر)

در این درس سعی کنید تست ها
را افزایش دهید و دقیق و گزینه به
گزینه تحلیل کنید.

درس ( )1تا ابتدای منابع پژوهشی علمی در تاریخ (کتاب درسی)

درس ( )1مرور
معادله
درس ( )1مرور

تست درس ( )1مرور ( +شبیه ساز آزمون)

متن درس را خیلی با دقت مطالعه
کنید.

تست درس ( )1مرور ( +شبیه ساز آزمون)

درس ( )1تا کلی نگری یا دید ترکیبی در جغرافی (کتاب درسی)

درس ()1

درس (( )1آزمون سنجش مستمر)

کلی نگری یا دید ترکیبی در جغرافی تا انتهای درس) (کتاب درسی)

درس( )1مطالعه و بازخوانی کتاب درسی

درس ( )1مطالعه و بازخوانی کتاب درسی

درس ( )1تا ابتدای کنش ها چه آثار و پیامدی دارد(کتاب درسی)

درس()1

درس( )1تست

درس( )1مطالعه

درس( )1مطالعه کتاب درسی

درس( )1تا ابتدای تعریف و استدالل

درس()1

درس(( )1آزمون سنجش مستمر)

تعریف و استدالل تا انتهای درس

درس( )1بازخوانی کتاب درسی

درس( )1بازخوانی کتاب درسی و مرور

منابع پژوهشی علمی در تاریخ تا انتها درس(( )1کتاب درسی)

کنش ها چه آثار و پیامدی دارد تا انتها

(
راهنمای برنامه
تست موضوعی در درس ادبیات شامل:
آرایه ،قرابت ،دستور ،امالء و لغت میباشد

(کتاب درسی)

باکس نقرهای :باکس  ۳۰دقیقهای
باکس فیروزهای :باکس  6۰دقیقهای

مطالعه کتاب و جزوه
تست و تمرین
فیلمهای آموزشی گزینه دو

انجام شود و با تست و تحلیل تست ها،
درک ادبیمون رو افزایش بدیم.

تسلط در درس عربی با تست و
تحلیل درست تست ها امکان پذیر
است.
سعی کنید هنگام حفظ کردن
جمالت،به مفهوم هر جمله خیلی
دقت کنید.آیات رو کامل ترجمه
کنید.
برای حفظ کلمات حتما از تست
استفاده کنید ،بهتره کلمات رو از
تست ها خودتون پیدا کنید.
حتما مفاهیم را درست درک کنید( .در
حل تست ها صورت سوال خیلی مهمه،
سعی کنید با دقت مطالعه کنید).

متن درس را خیلی با دقت مطالعه
کنید.

تست ها و گزینه ها را کامال
تحلیل کنید به مفهوم جملهها و
گزینه ها خیلی دقت کنید.
تست ها و گزینه ها را کامال
تحلیل کنید به مفهوم جمله ها و
گزینه ها خیلی دقت کنید.
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