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WWW ــر  ــه هــ روش مطالعــ
درس را حتما از ســایت 

ــد انســانیها بخوانی

شنبه
8/18

»مدرسه   
استراحت 

نهار و نماز 

فارسی  10
 75 دقیقه،  مطالعۀ درس 12

 گنج حکمت،  تست طبق روش 

کار مهارتی 
متن خوانی عربی 

15 دقیقه

یکشنبه
8/19

»دین و زندگی  10
 75 دقیقه

مطالعه درس  9 + تست طبق روش«

زبان انگلیسی  10
 30 دقیقه ، درس 3

مطالعۀ واژگان  از درسنامه 

دوشنبه
8/20

فارسی  10
 75 دقیقه، مطالعۀ درس 13

+ شعر خوانی تست طبق روش 

»کار مهارتی 
متن خوانی و کلوز برایزبان انگلیسی  

15 دقیقه

سه شنبه
8/21

دین و زندگی  10
 75 دقیقه ، مطالعه درس  10

+ تست طبق روش

زبان انگلیسی  10
 30 دقیقه،  درس 3

مطالعۀ ادامۀ واژگان  از درسنامه 

چهارشنبه
8/22

فارسی  10
 45 دقیقه، فصل 6، جمع بندی

و پرکاری تستی

ریاضی و آمار  10،  75 دقیقه
جمع بندی فصل عبارت های جبری 

تیزشیم ریاضی و آمار 

پنج شنبه
8/23

»اگر در کالس آموزشگاه 
شرکت می کنید 

ساعت حضور در آن 
کالس را جزو ساعت 
مطالعۀ خود لحاظ کنید 

یعنی خودتان را ملزم به 
یادگیری بدانید 

قرار نیست بعد از پایان 
تمام جلسات  

کالس، شروع به مطالعۀ 
جزوه خود کنید!«

ریاضی و آمار 
10 

 75 دقیقه
جمع بندی فصل 
معادلۀ درجۀ 

دوم 
تیزشیم ریاضی 

و آمار 

اقتصاد 
 90 دقیقه

فصل  1 بخش2
مطالعۀ  متن  

 +
حل و بررسی 
پرسش های 

کنکور و  
پرسش های  

تکمیلی 

عربی  10
 90 دقیقه
درس  7

مطالعۀ قواعد 
 +

پرکاری تستی 
برای قواعد

زبان انگلیسی  10 
 60 دقیقه 

درس  3
جبرانی مطالعۀ 

واژگان 
 +

پرکاری تستی 
سطح ساده و متوسط 

و دشوار 

روانشناسی  
 90 دقیقه

درس  3
مطالعه از ابتدای چگونه 
میتوانیم تمرکز کنیم تا 
ابتدای مکتب گشتالت 

مطالعه  
 +

پرکاری تستی 

علوم و فنون 
ادبی  10
 75 دقیقه

مطالعه درس 
13 
 +

پرکاری تستی

جامعه  10
 75 دقیقه
درس  10

مطالعه 
 +

پرکاری تستی

جمعه
8/24

استراحت تا ظهر

روانشناسی  
 90 دقیقه، درس 3

مطالعه از ابتدای مکتب گشتالت تا 
انتهای درس 

مطالعه  + پرکاری تستی

»علوم و فنون ادبی  10
 45 دقیقه

مطالعه درس  14
پرکاری تستی«

جامعه  10
 90 دقیقه

درس  11 و 12
مطالعه 

پرکاری تستی

 
قیقه
منطق

 90 د
مطالعۀ درس  4
++ +  پرکاری تستی

فلسفه  11،  75 دقیقه
درس  4

مطالعه + پرکاری تستی
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متناســب بــا درس هر 
روز مدرســه، مطالعــه 
بــرای  تســت زنی  و 
ــور  ــون و کنکـــ آزمـ

ــید. ــته باش داش

شنبه
8/25

مدرسه
استراحت 
نهار و نماز

فارسی  10
 75 دقیقه

مطالعۀ درس  14
+ گنج حکمت 

تست طبق روش

روانشناسی  
 45 دقیقه

جمع بندی 
درس1 ،تیزشیم

یکشنبه
8/26

عربی  10
 70 دقیقه، درس 7

مطالعۀ ترجمه 
+ پرکاری تستی برای 

واژگان و مفاهیم و 
ترجمه 

مطالعۀ گرامر  
زبان انگلیسی  10

 45 دقیقه
درس 3

دوشنبه
8/27

ریاضی و آمار  10
90 دقیقه ، جمع بندی 

فصل««تابع«« 
تیزشیم ریاضی و آمار  

روانشناسی
45 دقیقه، جمع بندی 

درس 2، تیزشیم

سه شنبه
8/28

»اقتصاد 
 60 دقیقه

فصل  1 بخش 2
مطالعۀ »«آموزش روش 

حل مسائل اقتصاد«« 
+  حل و بررسی مسائل 

اقتصادی«

زبان انگلیسی  10
 30 دقیقه

درس  3، گرامر
پرکاری تستی  

سطح ساده و متوسط

چهارشنبه
8/29

اقتصاد، 75 دقیقه، 
جمع بندی بخش 1 ،

تیزشیم

زبان انگلیسی 10، 
15 دقیقه، درس 

3، گرامر، پرکاری 
تستی، سطح دشوار

پنج شنبه
8/30

»مرور و جمع بندی آزمون فردا. 
به تناسب نیاز خود امروز را به نوبت های مطالعاتی تقسیم کنید. 

بخوانید
 
نحوه مرور به روش رتبه های برتر را از سایت انسانی ها 

مطالعۀ درس های دوازدهم روز شنبهجمعه ون از حل 
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ی آزم

ت 
ررس

د  تر اس
آذر 
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م
1
ون 
ون 

آزم
تحلیل  آزم شرکت در آزمون 1 آذر
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متناســب بــا درس هر 
روز مدرســه، مطالعــه 
بــرای  تســت زنی  و 
ــور  ــون و کنکـــ آزمـ

ــید. ــته باش داش
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انسـانســــــــانیـانی  ههــاــا
ساسایتیت  تختخصصصیصی
  علــوعلــومم  اانسـانسـانینی




