
تاريخ /زنگروزهاي هفته

مرور و جمعبندي دروس پايه 10 . 11

6 الي 7 ساعت به تناسب نياز خودتان به مرور و جمعندي دروس مربوط به اين دو پايه بپردازيد. 

از ابتداي مهر ماه كه با برنامة خودخوان پيش رفتيد، دستتان آمده است ك نوبت هاي مطالعاتي براي هر درس را 

چگونه  تقسيم بندي كنيد.

همچنين در خانه مي توانيد آزمون هاي شبيه ساز كنكور را از خود بگيريد و تحليل كنيد.

-استفاده از آزمون هاي آزمايشي مؤسسات مختلف

-استفاده از 23 كتاب علوم انساني مشاوران براي جمعبندي

مطالعه پاية دوازدهم 

لطفاً سياه بين نباشيد!

نگوييد معلوم نيست امتحانات خردادماه چه مي شود؟

نگوييد معلوم نيست تكليف درس هايي كه معلم هايمان تدريس نكرده اند چه مي شود؟

خوشبختانه در صدا و سيما كالس هاي درس در شبكة آموزش به عنوان آموزش هاي مكمل در 

نظر گرفته  شده است. 

در كنار اين آموزش ها از كتاب هاي كمك آموزشي كه به توضيح و تحليل مباحث درسي پرداخته 

است استفاده كنيد و با حل تمارين و تست ها متنوع براي تثبيت مطالب استفاده كنيد و به رفع 

اشكال بپردازيد.

هر روز از شنبه تا چهرشنبه، 5 الي 6 ساعت  به مطالعة پاية دوازدهم بپردازيد.

كار مهارتي

20 دقيقه

متن خواني عربي 

«استفاده از آزمون هاي آزمايشي»

با تجربه و شناختي كه از مطالعة اين چند ماه براي كنكور به دست آورديد, كارهاي مشخصي را فهرست كنيد  و امروز بخشي از آن را پيش ببريد و در روزهاي آينده ادامه 

دهيد.

به طور مثال:

-كار كردن تيپ هاي متفاوت اقتصاد با تست

-كار كردن قواعد منطق با تست

-مطالعة واژگان عربي و فارسي

و....

كار مهارتي

45 دقيقه

آيات و روايات دين و زندگي 

استفاده از كتاب موضوعي آيات و روايات 

 15 تست از 25 تست كنكور دين و

زندگي كه مربوط به اسن بخش است جدي بگيريد!

كارمهارتي

30 دقيقه

تست هاي قرابت و آرايه 

كار مهارتي:
75 دقيقه

عروض و قافيه دهم يازدهم و دوازدهم
استفاده از كتاب موضوعي عروض و قافيه مشاوران

تاريخ 10 يا 11
(انتخابی)

زمان بر اساس نياز خودتان

مرور دروس 1 تا 5
با تســت های چالشی

کتاب تيزشيم تاريخ و جغرافيا، آزمونهاي آزمايشي

17--1يکشنبه

19--1سه شنبه

18--1دوشنبه

چهارشنبه
يا اگر درسي از دوازدهم در طول هفته را به هر دليلي فرصت  درس هاي دوازدهم را ببنديد. 

نداشتيد دراين زمان بخوانيد و تست بزنيد.

رياضي 10.11

زمان بر اساس نياز خودتان

در اين دوران تا كنكور تمركز اصلي تان بر روي 

رياضي پاية دوازدهم باشد + 
مباحثي از پاية دهم و يازدهم كه تسلط بيش تري داريد.

اين مباحث براي هر فرد متفاوت است براي برخي مطالعه و 

تست زني تابع راحت تر است براي برخي ديگر آمار و ...

پس متناسب با آن مباحثي از پايه كه تسلط بيش تري داريد 

به مرور با پركاري تستي بپردازيد.

دين و زندگی 11
90 دقيقه

درس 15

مطالعه+
پرکارس تستی

فلسفه 11

90 دقيقه

درس 8

مطالعه +

تست طبق روش

21--1پنجشنبه

فارسي 11

60 دقيقه

فصل هفتم

پركاري تستي

دين و زندگی 11
85 دقيقه

درس 14

مطالعه+
پرکارس تستی

درس هاي باقي مانده از پاية يازدهم را به صورتي كه در برنامة هفته سوم فروردين قرار داده شده،  در برنامه هاي هفتة بعد جاي دهيد:

فارسي: دروس 17 و 18؛ دين و زندگي: 16 و 17 و 18؛ تاريخ 10 يا 11(انتخابي): 15 و 16؛ فلسفه: 9 و 10.

-كار مهارتي را در 5 زنگ جاي دهيد.

-درس تاريخ به صورت فشرده در برنامه قرار داشت، بنابراين هر هفته 4 الي 5 درس كتاب انتخابي خود را با پركاري تستي ببنديد. 

«موفق باشيد.»

16--1شنبه

در دوران بعد از عيد 

مي توانيد از 23 كتاب 

علوم انساني و 12 كتاب 

عمومي انتشارات 

مشاوران آموزش 

استفاده كنيد.

دانش آموزاني كه 

مي خواهند بعد از عيد بر 

اساس تست هاي 

برگزيده اين كتاب، به 

جمعبندي و رفع اشكال 

بپردازند.

وحيد تمنا

درس جبرانی؛
انتخابی

فارسي 11

90 دقيقه

درس 15 +

گنج حكمت

مطالعه + 

پركاري تستي

كار مهارتي:
30 دقيقه

متن خواني زبان انگليسي

READING. CLOZE

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

1--20

دين و زندگی 11
90 دقيقه

درس 13

مطالعه+
پرکارس تستی

تاريخ10يا 11
(انتخابی)
90دقيقه

درس 14
مطالعه+ پرکاری تستی

فارسي 11

90 دقيقه

درس 16 +

روان خواني

مطالعه + 

پركاري تستي

هفتة سوم 

فروردين ماه 

برنامه

مطالعاتي

ويژه

كنكور 99

انساني

نظام جديد

تهيه و تنظيم:

مركز

مشاوره

انساني يار

حتما استراحت كنيد22--1جمعه

فلسفه 11

30 دقيقه

درس 8

پركاري تستي


