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ادامه اين برنامه به صورت فاز ايام جمعبندی عيد در سايت انسانيها در مطلب جداگانه با توضيحات کامل 
و برنامه ريزی مشخص ساعتی تنظيم و منتشر شده است.
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مطالعه پايۀ دوازدهم17--12شنبه
روان شناسی

80 دقيقه
زنگ مربوط به اين درس را به پرکاری تستی بپردازيد.

به علت اتمام دروس 

پايه، به مرور و 

جمعبندي خواهيد 

پرداخت.

پركاري تستي اين هفته 

با استفاده از كتاب هاي 

تست مشاوران  و 

دانلود و كار كردن 

آزمون هاي آزمايشي 

است.

درس جبرانی؛
انتخابی

مطالعه پايۀ دوازدهم

يا اگر درسي از دوازدهم در طول هفته  درس هاي دوازدهم را ببنديد. 

را به هر دليلي فرصت نداشتيد دراين زمان بخوانيد!

فارسی 11
90 دقيقه

درس 14
شعر خوانی

مطالعه + 
پرکاری تستی

كار مهارتي:
متن خواني زبان انگليسي

READING. CLOZE

 استفاده از درك مطلب هاي كتاب زبان انگليسي جامع 
كنكور مشاوران يا درك مطلب هاي موجود در آزمون 

هاي آزمايشي

12--21

دين و زندگی 11
75 دقيقه

درس 11

مطالعه+
پرکارس تستی

تاريخ10يا 11
(انتخابی)
90دقيقه

درس 13
مطالعه+ پرکاری تستی

جامعه 11

90 دقيقه 

درس 15 

مطالعه +

پركاري تستي

مطالعۀ پايۀ دوازدهم

علوم و فنون ادبي 11 

85دقيقه

درس 7

مطالعه+

پركاري تستي

رياضي 10.11

جمعبندي دروس مربوط به 

آمار 

(حل و بررسي تست هاي نزده 

و باقي مانده يا كار كردن 

آزمون هاي آزمايشي)

زمان بر اساس نياز خودتان

فارسي 11

جمعبندي فصل  5 و 6

پركاري تستي 

زمان بر اساس نياز خودتان

فلسفه 11

30 دقيقه

درس 7

پركاري تستي

جامعه 11

جمعبندي دروس مربوط به پايه 

يازدهم

(ابتدا تست بزنيد و بعد از فهم 

ايرادات خود به درسنامه باز گرديد.)

زمان بر اساس نياز خودتان

دين و زندگی 11
85 دقيقه

درس 12

مطالعه+
پرکارس تستی

جامعه 11

جمعبندي دروس مربوط به 

پايه يازدهم

(ابتدا تست بزنيد و بعد از فهم 

ايرادات خود به درسنامه باز 

گرديد.)

زمان بر اساس نياز خودتان

جغرافي 10 يا11 

 (انتخابي)

جمعبندي دروس مربوط به 

درس انتخابي تان.

پركاري تستي و جمعبندي

زمان بر اساس نياز خودتان

علوم و فنون ادبي 11 

75 دقيقه

درس 10

مطالعه+

پركاري تستي

اقتصاد

جمعبندي بخش 5 با پركاري 

تستي و بازگشت به كتاب

زمان بر اساس نياز خودتان

عربی 11 
جبرانی / مرور و جمعبندی با 

آزمون های آزمايشی
زمان بر اساس نياز خودتان

روان شناسی 

به دليل اتمام 8 درس روان شناسی 
مطالعه  اين درس به هر شکل را در 

اختيار خودتان قرار می دهيم
(کار کردن آزمون های آزمايشی در اين 

درس، تيزشيم روانشناسی، مرور، 
جبران و...)

زمان بر اساس نياز خودتان

فلسفه 11

90 دقيقه

درس 7

مطالعه +

تست طبق روش

عربی 11
75 دقيقه
درس 7 

بخش ترجمه

مطالعه+
پرکاری تستی برای وازگان و 

مفاهيم و ترجمه

22--12پنجشنبه

20--12سه شنبه

مطالعه پايۀ دوازدهم 19--12دوشنبه

نيمسال دوم

برنامه
مطالعاتی

ويژه
کنکور 99

انسانی
نظام جديد

تهيه و تنظيم:
مرکز

مشاوره
انسانی يار

حتما استراحت كنيد23--12جمعه

دين و زندگی 11
حل و بررسی آزمون های منتخب 

کانون +
تست های آزمون های آزمايشی اين 

درس
زمان بر اساس نياز خودتان

از تاريخ 24 اسفند با برنامة 

مطالعاتي هدفدار ويژة 

جمعبندي عيد 99 پيش مي 

رويد.

اين برنامه مطالعاتي هماهنگ 

با بودجه بندي آزمون هاي 

آزمايشي . برنامه براساس 

كتاب هاي ويژه مرور 

انتشارات مشاوران آموزش 

كه در ايام عيدخواهيد داشت.

از سايت انسانيها دانلود كنيد.

رياضي 11

80 دقيقه

فصل 5 درس 7 مشاوران

مطالعه +

پركاري تستي

چهارشنبه
درس امروز

دوازدهم

پيشنهاد آقاي تمنا:

1. صبح ها پاية دوازدهم را 

بخوانيد و ظهر به بعد، به مطالعه 

پايه بپردازيد.

2. براي درس هاي باقي مانده از 

پايه دوازدهم را چه كار كنم كه در 

مدرسه درس نداده اند؟

- هيچ كاري نكنيد. فقط آن بخش 

از دوازدهم را بخوانيد كه در 

مدرسه تدريس كرده اند.

موفق باشيد.

كار مهارتي:
20 دقيقه

قرابت معنايي

زبان انگليسی 11
اتمام زبان پايۀ يازدهم

*حل و بررسی آزمون های آزمايشی 
برای اين درس.*

(برای اين درس حتما و حتما ابتدا تست 
ها را کار کنيد و بعد از آن به درسنامه 
بازگرديد و نکات خود را وارد کنيد.)

18--12يکشنبه


