
 هفته ششم 0011برنامه مطالعاتی کنکور 

زیرا حجم این درس در هر سه پایه اهمیت دارند؛ دبیات بسیار ازمان های جمع بندی 

بیت عث تثازیرا بدبیات بسیار الزم است، اهارتی برای بسیار باال است و به عالوه انجام دادن کار م

مقدار زمان باید  چههر قلمرو ادبیات مطالعه  خواهید شد برای شود به عالوه متوجه مطالب می

شکل ممکن برای هر درس را به درست ترین دقیقه 09لعه ااختصاص دهید این گونه زمان مط

در علوم و فنون ادبی پایه دهم نیز بعد از هر دو فصل یک بخش جمع بندی دارد  ه کنید.مطالع

    .ایه دیگر سبک تر استزیرا مبحث آن نسبت به دو پ

 برنامه در یک نگاه پایه

 دوازدهمبرنامه در یک نگاه 

جمع کل 

19ساعت

رافیا3 جغ
جامعه  

شنایس3
فلسفه 2

75دقیقه 120دقیقه75دقیقه 75دقیقه 75دقیقه  ان  75دقیقه 150دقیقه150دقیقه75دقیقه 75دقیقه زم

فنون 

3 ادبی
خ3 تاری     3فاریس3 عربی 3درس دینی

زبان 

انگلییس3
ریاضی 3

جامعه شناسی

منطق

30دقیقه75دقیقه

60دقیقه 75دقیقه

60دقیقه

1ساعت و45دقیقه

2ساعت و 15دقیقه

جمع کل هر درس

جمع کل هر روز برای 

پایه

 30دقیقه 

 30دقیقه 

روان شناسی یازدهم

علوم و فنون دهم

یک شنبه شنبه 

فارسی دهم

عربی دهم

دینی دهم

زبان انگلیسی دهم

75دقیقه

90دقیقه

75دقیقه

90دقیقه

60دقیقه

30دقیقه

درس / روز هفته

اقتصاد

پنجشنبه

90دقیقه

جمعه چهارشنبه سه شنبهدوشنبه

75دقیقه

2ساعت و 15 دقیقه 2ساعت و 15دقیقه3ساعت و 30دقیقه2ساعت و45 دقیقه

60دقیقه90دقیقه

75دقیقه

 4ساعت

3ساعت و 45دقیقه

2ساعت و15دقیقه

2ساعت و 30 دقیقه

2ساعت و 30 دقیقه

1ساعت و 15دقیقه

25ساعت و15دقیقه

ریاضی

 30دقیقه 45دقیقه75دقیقه

 30دقیقه  30دقیقه  30دقیقه 

75دقیقه

 30دقیقه 

2ساعت و 30 دقیقه

2ساعت و 30 دقیقه

4ساعت و 30 دقیقه6ساعت و 45دقیقه 3ساعت و15دقیقه



 

 برنامه جزئی هفته ششم

 

 

 

 

 

 

فته   روز ه

و تاری    خ
م دروس پایهدروس پایهدروس پایهدروس پایهپایه دوازده

شنبه

99/8/3
م عه پایه دوازده مطال

م گلییس پایه ده زبان ان

قه  ی 30 دق

 + cloze test ل ح

reading

م  نون ادبی ده علوم و ف

قه  ی 60 دق

صل 1و  ندی + دوره ف مع ب ج

2

م  عربی ده

قه  ی 75 دق

درس  5  

ست  د + ت عه قواع مطال

طبق روش

م   ده
ی

ن و زندگ دی

قه ی 30دق

درس6

عه آیات و روایات و  مطال
سنی از کتاب مبحنی پرکاری ت

یکشنبه 

99/8/4

م عه پایه دوازده مطال

م گلییس پایه ده زبان ان

قه  ی 30 دق

 + cloze test ل ح

reading

م  فاریس ده

قه  ی 90 دق

درس 7 
سنی عه + پرکاری ت مطال

م  عربی ده

قه  ی 45 دق

درس 5

د  سنی قواع پرکاری ت

دوشنبه 

99/8/5

م عه پایه دوازده مطال

م گلییس پایه ده زبان ان

قه  ی 30 دق

 + cloze test ل ح

reading

م  ریاضی و آمار ده

قه  ی 75 دق

صل چهارم  درس 1 ف

)گردآوری داده های آماری(
سنی عه + پرکاری ت مطال

م   ده
ی

ن و زندگ دی

قه  ی 75 دق

درس 7 

ست طبق  عه + ت مطال

روش

م  ربی ده ع

ه 30دقیق

تست درک مطلب

سه شنبه 

99/8/6

م عه پایه دوازده مطال

م گلییس پایه ده زبان ان

قه  ی 30 دق

 + cloze test ل ح

reading

م  جامعه شنایس ده

قه    ی 75 دق

درس 7 

ست طبق روش عه + ت مطال

م   ده
ی

ن و زندگ دی

قه  ی 30دق

درس 7 
سنی پرکاری ت

چهارشنبه 

99/8/7

م عه پایه دوازده مطال

م  گلییس پایه ده زبان ان

قه  ی 30 دق

درس 2 

زدن آزمون 

منطق 

قه  ی 75 دق

درس 6 

ست طبق روش عه + ت مطال

م  جامعه شنایس ده

قه  ی 30 دق

درس 7 

تثبیت

نج شنبه   پ

99/8/8

منطق 

قه  ی 60 دق

درس 6 
سنی پرکاری ت

م  فاریس ده

قه  ی 90 دق

درس 8 
سنی عه  + پرکاری ت مطال

تصاد  اق

قه  ی 90دق

صل 4  بخش1 ف

عه مسائل +  مطال

ست طبق روش ت

م  نون ادبی ده علوم و ف

قه  ی 90 دق

درس 7 
سنی عه + پرکاری ت مطال

م   عربی ده

قه  ی 75 دق

درس 5  

مه+ پرکاری  عه ترج مطال
سنی ت

معه ج

99/8/9

م  ریاضی و آمار ده

قه  ی 75 دق

صل چهارم  درس 2 ف

ش به  )معیار های گرای

مرکز(

ست طبق روش عه + ت مطال

م  فاریس ده

قه  ی 60 دق

ندی درس 6+ 7 مع ب ج

روانشنایس 

قه  ی 75 دق

درس 3 

سنی ) از  عه + پرکاری ت مطال

ع  تدای درس تا پایان مناب اب

ه ( توج

تصاد  اق

قه  ی 60 دق

صل4  بخش 1ف
سنی بخش متنی پرکاری ت

د  تما  بع ح

از 

مدرسه 

ت  اح استی

کنید



 

 پیش نیاز های پایه دوازدهم

 

فارسی 

دوازدهم

درس 3:درک تفاوت تلمیح و تضمین ، شناخت انواع مجاز، نکات مربوط به آرایه کنایه)برای مطالعه آرایه ها می توانید از کتاب 

قلمرو ادبی انتشارات استفاده کنید(درک تفاوت موضوعی غزل و غزل اجتماعی و شناخت شاعران این غزل و دوره ای که 

غزل در آن رواج داشته

درس5: شناخت تفاوت بین ترکیب وصفی و اضافی،تشخیص تفاوت استعاره و مجاز ، درک مفاهیمی که برای آن می توان 

حسن تعلیل آورد. مفاهیم ابیات این درس بسیار اهمیت دارند و پیدا کردن ابیاتی که مفهوم مشترک دارند با بیت های درس

نحوه تبدیل کردن بیت ها به نثر روان

دینی 

دوازدهم

درس 3: درک مفهوم توحید و تاثیر آن بر زندگی انسان،شناخت مراتب توحید، تفاوت بعد فردی و اجتماعی توحید، توانایی 

تمایز توحید و شرک در جهان امروز با گذشته

درس4: درک مفهوم بندگی، شناخت صحت عمل ، درک مفهوم اخالص و شناخت ثمرات آن

علوم 

وفنون 

دوازدهم

درس3: تشخیص تفاوت تضمین و تلمیح و درک تفاوت مراعات نظیر و تضمن )برای مطالعه آرایه ها می توانید از کتاب قلمرو 

ادبی انتشارات استفاده کنید(

جغرافی  

دوازدهم

درس 2: شناخت نیاز های شهری، شناخت انواع اشتغال، درک آسیب های اجتماعی حاصل از عدم اشتغال در شهر ها،شناخت 

مفهوم زیب سازی شهر و اهمیت آن بر محیط زیست شهری، شناخت مفهوم شهر پایدار و راهکار های مدیریتی تبدیل شهر 

به شهر پایدار،درک تفاوت مشکالت شهری و روستایی و توسعه روستاها با برطرف کردن مشکالت آن ها ، شناخت انواع نهاد 

های شهری و روستایی برای برطرف سازی مشکالت و توسعه شهر و روستا، درک مفهوم آمایش سرزمین و شناخت تک تک 

مفاهیمی که در تعریف آن آمده است.

فلسفه

دوازدهم

درس 3: درک کلی از مفهوم علیت و تفاوت آن با دلیل، شناخت ربطه علیت و بررسی دیدگاه فیلسوفان مختلف راجب آن، 

آشنایی با مفهوم سنخیت و رابطه آن با علت و معلول ، مطلعه مفهوم وجوب از درس 2 و کشف رابطه آن با علت و معلول

پیش نیاز های دروس پایه دوازدهم

هدف از بیان این پیش نیاز ها آماده سازی شما برای مواجهه باا مفاهیم جدید هر درس است و همچنین اگر یادگیری هر درسی در دوازدهم 

نیاز به مرور مطالب پایه دهم و یازدهم داشته باشد بیان می شود.

نکته دیگر اینکه پیش نیاز ها بر اساس بودجه بندی آزمون ها بیان میشوند و اگر درسی در جدول نیست به جدول پیش نیاز هفته سوم 

همین مطلب مراجعه کنید.



 


