
 برنامه مطالعاتی هفته پنجم یازدهم

 برنامه این خفته نیز طبق روال گذشته پیش رفته است.

عالمت گذاری کنید تا نکته مشاوره ای: تست خایتان را 

در هنگام دوره ها و جمع بندی ها بدانید دقیقا کدام تست هارا باید دوباره 

غلط و نزده دار، بزنید و تحلیل کنید. تست ها به چهار دسته صحیح،شک

شک دار،بعد  شوند و شما در زمان دوره ابتدا سراغ تست هایتقسیم می

بیشتر ن موضوع را روید. در زمان جمع بندی ایزده میر آخر نغلط و د

 توضیح خواهیم داد.

 یاربا آرزوی موفقیت برای شما،مرکز مشاوره انسانی

 

 

 

 دقیقه30ساعت و10ساعت مطالعاتی کنکوری این هفته:

 

 

 

 

 

 



 برنامه جزئی هفته پنجم
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 برنامه مطالعاتی پایه یازدهم منابع مطالعاتی

زیر  برای تهیه این منتبع مطالعاتی از انتشارات مشاوران آموزش ، ناشر تخصصی دروس عمومی و انسانی به لینک 

 مراحعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید: 

  02166975727     205الی  203داخلی   

http://moshaveranpub.com/ 
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