
رياضي و آمار

75 دقيقه

*مرور رياضي*

به انتخاب خودتان

توصية ما پاية دوازدهم

فارسي 10

مرور يا جمعبندي 

زمان بر اساس نياز 

خودتان

جغرافي10يا11

(انتخابي)

75 دقيقه

درس 5

مطالعه+

پركاري تستي

دين و زندگي 10

مرور يا جمعبندي 

زمان بر اساس نياز 

خودتان

عربي 10

جبراني يا مرور 

زمان بر اساس نياز 

خودتان

د ه را آماده کن درس های دوازدهم روز ش

عربي 10

جبراني يا مرور 

زمان بر اساس نياز 

خودتان

جامعه 10
قه 75 دق
درس 14 

س  اری  مطالعه + ُپر

اگر در كالس آموزشگاه شركت 

مي كنيد ساعت حضور در آن 

كالس را

جزو ساعت مطالعة خود لحاظ 

كنيد.

(:

يعني خودتان را ملزم به يادگيري 

بدانيد.

(:

قرار نيست بعد از پايان تمام 

جلسات كالس، شروع به مطالعه 

جزوه خود كنيد!

حتما استراحت كنيد22--9جمعه

اقتصاد

45 دقيقه

     فصل 1 و 2، بخش 3   

حل و بررسي تست هاي غير 

محاسباتي

تاريخ 10يا11

(انتخابي)

90 دقيقه

درس 6

مطالعه+

پركاري تستي

ه سه ش

ه پنجش

9--19
درس امروز

دوازدهم

درس امروز
دوازدهم

ر در از دوازدهم در  ا ا د.  ند درس های دوازدهم را ب
د دراین زمان  ه هر دل فرصت نداش طول هفته را 

د! خوان

9--21

منطق

جبراني يا مرور 

زمان بر اساس نياز خودتان

ه 16--9ش

ازدهم هفته 
برنامه

مطالعا 
ژه و

کنکور 99
سا  ا

د نظام جد

م: تنظ
مرکز

مشاوره
ار سا  ا

مدرسه
احت اس
نهار و نماز

ت  روش و منبع را در سا
د خون سانیها  ا

www.ensnaiha.ir

ۀ دوازدهم ا مطالعه 

ه ۀ دوازدهم17--9کش ا مطالعه 

ه 18--9دوش

ه 20--9چهارش

فارسي 10

مرور يا جمعبندي 

زمان بر اساس نياز 

خودتان

فنون 10

75 دقيقه

پرسش هاي چهار 

گزينه اي قلمرو ها

( از صفحة 197 تا 

(201

ۀ دوازدهم ا مطالعه 

روانشناسي

مرور درس به درس بر 

اساس آزمون هاي 

آزمايشي مختلف

دانلود در كتابخانة سايت 

انسانيها

دین و زند 10
قه 60 دق

حل و برر آزمون 4 و 5 
انون منتخب سواالت 

    اقتصاد
قه 30 دق

ازدهم درس 
از کتاب مسائل اقتصاد

اقتصاد

 60 دقيقه

     فصل 3، بخش 2    

حل و بررسي تست هاي غير 

محاسباتي

منطق

90 دقيقه

مرور قواعد درس هاي 7 

تا 10 با تست

جامعه 10

جبراني يا مرور 

زمان بر اساس نياز 

خودتان

فار 10
قه 60 دق

فصل هشتم
س  اری  پر

ارمهار :
قه 30 دق

ت قرا

ارمهار :
قه 30 دق

م خوا عر 

؛ ا درس ج
انتخا 

د. اش ز سالم. خسته ن سانیهای ع ا

م و  ا شما همراه بود م که تا االن و امروز  لی خوشحال خ
زی برای کنکور99. د در این برنامه ر م که همراه ما بود خوشحال
م  م خواه ه شما تقد زی هست که  ن برنامه ر این هفته، آخ
ه  ل ت  ف ا هم ک مسال دوم، نه  م در ن م بتون دوار کرد. ام

م.  اش ش از این همراهتان  ب
ماه  م برای امتحانات د ه  کن ه شما توص از هفته آخر آذرماه 

ه  ا ؛ همچنان که مرور درس های خوانده شده از  ش آماده 
ژه مرور،  ا آزمون های مختلف، کتابهای و نون را  ازدهم تا دهم.

د. اش د، در برنامه داشته  خالصه ن ها که دار

د. حتما  ه فاصله  نگ ا ام امتحانات از مرور  اشه در ا ادتون 
ش براتون  ام امتحانات ب اره مرور در ا سانیها در ت ا در سا

م گفت.  خواه

ار سا  سانیها؛ مرکز مشاوره ا دوستدار شما ا

ـــــژۀ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــار و ــ ــ ــ کــ
ــ ــ ــ ــ ـ ل ان ان ز

ل که در  مانند هفته ق
حات ان گفته شد. توض

    اقتصاد
قه 30 دق

درس نهم و دهم
از کتاب مسائل 

اقتصاد


