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نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

دوشنبه
7/1

**شروع سال تحصیلی را به شما 1400یهای 
عزیــزتبریــک می گوییم*

سهشنبه
7/2

 مدرسه
 استراحت
نهار و نماز

»*مطالعۀ درس روِز هر روز*
چهارشنبه
7/3

 پنجشنبه
7/4

 این برنامه هفتگی
توسط مرکز مشاوره 

 انسانی یار
 ویژه کنکور 1400 

 بر مبنای کتابهای
انتشارات مشاوران 

 آموزش
تنظیم و منتشر شده 

است

 اقتصاد
 75 دقیقه

  فصل 1 بخش 1
 مطالعۀ کل درس
+ طبق روش و 

منبع

 منطق
 60 دقیقه، درس 1
مطالعه از ابتدای 

درس تا ابتدای تصور 
 و تصدیق

+ 
پرکاری تستی برای 

قسمت

مطالعه هر آنچه 
از پایۀ یازدهم 

یادگرفته اید

15   
 دقیقه

سایت انسانیها 

جمعه
7/5

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 75 دقیقه
 درس 1

مطالعه ادامۀ 
 درسنامه تا آخر
+ پرکاری تست

 اقتصاد
 75دقیقه

 فصل 1  
 بخش1

پرکاري تستي

حتما بین 
مطالعه پایۀ 

دهم و یازدهم 
استراحت کنید

مطالعۀ پایۀ 
یازدهم برای 

روز شنبه 

نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبه
7/6

 »مدرسه
 استراحت
نهار و نماز

مطالعه درس هر روز
 +

مرور درس های فردا

یکشنبه
7/7

دوشنبه
7/8

سهشنبه
7/9

 چهارشنبه

7/10

 پنجشنبه
7/11

 اقتصاد
 90 دقیقه

  فصل 2 بخش 1
مطالعۀ بخش 
 غیرمحاسباتی

+ نیمی از تست های 
بخش »پرسش های 

کنکور

جمع بندی 
درس های 

 یازدهم
از هفته ای که 

گذشت 

15  
 دقیقه

سایت انسانیها 

 این برنامه هفتگی
 توسط مرکز مشاوره انسانی یار

 ویژه کنکور 1400 
 بر مبنای کتاب های

 انتشارات مشاوران آموزش
تنظیم و منتشر شده است

جمعه
7/12

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 75 دقیقه
 درس 1

جمع بندی به 
دلیل اهمیت

حتما بین 
مطالعه پایۀ 

دهم و یازدهم 
استراحت کنید

مطالعۀ پایۀ یازدهم برای روز شنبه

هر روز، 15 دقیقه 
سایت انسانی ها

هر روز، 15 دقیقه 
سایت انسانی ها

11
یازدهمیها،کنکور1400

1

نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبهتا
چهارشنبه

 پنجشنبه
7/18

اقتصاد، 60 
دقیقه

فصل2، بخش 1
مطالعه آموزش 

روش حل مسائل 
اقتصادی+ 

پرکاری تستی

فلسفه 11
60 دقیقه
درس 1

پرکاری تستی

جمع بندی 
درس های 

 یازدهم
از هفته ای که 

گذشت 

15  
 دقیقه

سایت انسانیها 

 این برنامه هفتگی
توسط مرکز مشاوره 

 انسانی یار
 ویژه کنکور 1400 
 بر مبنای کتاب های

 انتشارات مشاوران آموزش
تنظیم و منتشر شده است

جمعه
7/19

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 90 دقیقه
درس2

مطالعه و تست 
طبق روش

 روانشناسی
 45 دقیقه
 درس 1

 پرکاری تستی
)تست های فرد(

 اقتصاد
 90 دقیقه

  فصل 3 بخش 1
مطالعۀ بخش 
 غیرمحاسباتی

+ نیمی از تست های 
بخش »پرسش های 

کنکور

مطالعۀ پایۀ یازدهم برای روز 
شنبه

مشابه هفتـه های قبـل عمـل کنید

3

2

مشاوران آموزش 
+

 سایت انسانیها
برای کنکور 1400 انسانی

برنامه ریزی با هدفگذاری 
برای کنکور 1400 انسانی

توضیحات 
راهنما و
 روش 

مطالعه 
در سایت  
ensaniha.ir



نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبهتا
چهارشنبه

15  
 دقیقه

سایت انسانیها  

 پنجشنبه
8/16

 اقتصاد
 90 دقیقه

 فصل 1 بخش 2
مطالعه + پرکاری تستی 

 فلسفه 11
 60 دقیقه
 درس 4

پرکاری تستی 

مطالعۀ پایۀ یازدهم 

جمعه
8/17

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 75 دقیقه
 درس 4
 مطالعه و

تست طبق روش 

 روانشناسی
 60 دقیقه

 درس 1و 2
جمع بندی

حتما بعد از مطالعه  منطق و 
روانشناسی استراحت کنید.

مطالعۀ پایۀ 
یازدهم برای 

روز شنبه

مشابه هفتـه های قبـل عمـل کنید

نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبهتا
چهارشنبه

15  
 دقیقه

سایت انسانیها  

 پنجشنبه
7/25

 اقتصاد، 75 دقیقه
  فصل 3 بخش 1

 مطالعۀ آموزش روش حل مسائل اقتصاد
+ پرکاری تستی مسائل اقتصادی

 فلسفه 11
 60 دقیقه
 درس 2

پرکاری تستی

 جمع بندی درس های یازدهم
از هفته ای که گذشت 

جمعه
حتما تا ظهر 7/26

استراحت کنید

 منطق
 75 دقیقه
 درس 2

 پرکاری تستی
+ جمع بندی

 روانشناسی
 45 دقیقه
 درس 1

 پرکاری تستی
)تست های زوج(

حتما بعد از مطالعه  منطق و 
روانشناسی استراحت کنید.

مطالعۀ پایۀ 
یازدهم برای 

روز شنبه

مشابه هفتـه های قبـل عمـل کنید

نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبهتا
چهارشنبه

15  
 دقیقه

سایت انسانیها  

 پنجشنبه
8/2

 اقتصاد، 90 دقیقه
  فصل 4 بخش 1

مطالعۀ بخش غیر محاسباتی + پرکاری تستی 
برای پرسش های کنکور و تکمیلی

 فلسفه 11
 60 دقیقه

 درس 1 و 2 
جمع بندی 

 جمع بندی درس های یازدهم
از هفته ای که گذشت 

جمعه
8/3

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 90 دقیقه
 درس 3

 مطالعه و 
تست طبق روش

 روانشناسی
 45 دقیقه
 درس 2

 پرکاری تستی
)تست های فرد(

حتما بعد از مطالعه  منطق و 
روانشناسی استراحت کنید.

مطالعۀ پایۀ 
یازدهم برای 

روز شنبه

مشابه هفتـه های قبـل عمـل کنید

نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبهتا
چهارشنبه

15  
 دقیقه

سایت انسانیها  

 پنجشنبه
8/9

 اقتصاد، 90 دقیقه
  فصل 4 بخش 1

مطالعۀ قسمت آموزش روش حل مسائل 
اقتصاد + پرکاری تستی برای مسائل

 فلسفه 11
 60 دقیقه
 درس 3 

پرکاری تستی 
مطالعۀ پایۀ یازدهم 

جمعه
8/10

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 75 دقیقه
 درس 3

 پرکاری تستی
+ جمع بندی

 روانشناسی
 45 دقیقه
 درس 2

 پرکاری تستی
)تست های زوج(

حتما بعد از مطالعه  منطق و 
روانشناسی استراحت کنید.

مطالعۀ پایۀ 
یازدهم برای 

روز شنبه

مشابه هفتـه های قبـل عمـل کنید

نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبهتا
چهارشنبه

15  
 دقیقه

سایت انسانیها  

 پنجشنبه
8/23

 اقتصاد، 90 دقیقه
 فصل 2 بخش 2

مطالعه + پرکاری تستی 

 فلسفه 11
 60 دقیقه

 درس 3 و  4  
جمع بندی 

مطالعۀ پایۀ یازدهم 

جمعه
8/24

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 75 دقیقه
 درس 4

 پرکاری تستی
+ جمع بندی

 روانشناسی
 45 دقیقه
 درس 3

 پرکاری تستی
)تست های فرد(

حتما بعد از مطالعه  منطق و 
روانشناسی استراحت کنید.

مطالعۀ پایۀ 
یازدهم برای 

روز شنبه

مشابه هفتـه های قبـل عمـل کنید

نوبت های مطالعاتی و کارهایی که انجام می دهیدروز/تاریخ

شنبهتا
چهارشنبه

15  
 دقیقه

سایت انسانیها  

 پنجشنبه
8/30

 اقتصاد، 70 دقیقه
 فصل 3 بخش 2

مطالعه + پرکاری تستی 

 فلسفه 11
 60 دقیقه
 درس 5

پرکاری تستی

مطالعۀ پایۀ یازدهم 

جمعه
9/1

حتما تا ظهر 
استراحت کنید

 منطق
 75 دقیقه
 درس 5
 مطالعه و

تست طبق روش 

 روانشناسی
 45 دقیقه
 درس 3

 پرکاری تستی
)تست های زوج(

حتما بعد از مطالعه  منطق و 
روانشناسی استراحت کنید.

مطالعۀ پایۀ 
یازدهم برای 

روز شنبه

مشابه هفتـه های قبـل عمـل کنید

@Ensaniha انســــانیهـــا

02166975727

Moshaveraneamozesh ط با ما
ارتبا

Moshaveranpub.com
E n s a n i h a . i r
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انسانیها؛ 

سایت تخصصی 
علوم انسانی


