
 1400برنامه هفته پنجم ترم دوم کنکور

به برنامه این هفته کار مهارتی درک مطلب عربی اضافه 

شده است. به صورت آزمایشی انجام دهید و اگر موفق نبودید کار دیگری 

را جایگزین کنید. نکته مهم دیگر افزایش ساعت مطالعاتی است که اگر 

نتوانستید خودتان را با این حجم تطبیق دهید از دروس یازدهم انجام 

حد های جبرانی به جای دهم؛ ادامه هفته را مطالعه ندهید و یا در وا

 شود که دوازدهم را از برنامه حذف کنید.کنید. توصیه نمی
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