
ـــخروز هفته ـ دتار ده د انجام  ا ارها که  ت های مطالعا و  ن

مطالعة پاية دوازدهم 

درس هاي روز شنبه

توصيه مهمي كه بايد در اذرماه به آن توجه كنيد اين است:

مبادا با فكركردن به نزديك شدن امتحانات، از ازمون ها غافل شويد 

و افت تراز  آزمون را طبيعي بدانيد.

موفقيت داوطلب موفق در كنكور زماني معنا دارد و تضمين است كه 

بتواند همزمان با مدرسه، در آزمون و مطالعه كنكور كوتاهي نكند

و بتواند هر دو را با هم پيش ببرد.

حتما مطالب سايت انسانيها، مشاوره ها و راهنمايي هاي سايت را 

دنبال كنيد. با مشاور خود نيز در اين رابطه صحبت كنيد و 

راهكارهاي الزم براي حركت همزمان در مسير كنكور و امتحانات را 

بخواهيد.

روان شناسي

60 دقيقه

درس 4

از ابتداي درس تا ابتداي انواع حافظه

مطالعه

+ پركاري تستي

منطق

90 دقيقه

 درس 5

پركاري تستي

جامعه 10
قه 75 دق

مطالعه درس 13 
+

س  اری  پر

روان شناسي

60 دقيقه

درس 4

از ابتداي "انواع 

حافظه"

 تا ابتداي "چگونه 

مطالعه كنيم تا حافظه 

بهتري داشته باشيم"

مطالعه

+ پركاري تستي

فلسفه
قه 75 دق
درس 5 
مطالعه 

+
ست طبق روش

زبان انگليسي 10 

60 دقيقه 

درس 4

جبراني مطالعة واژگان

+

پركاري تستي

سطح ساده و متوسط 

و دشوار

اقتصاد

75 دقيقه

فصل 2 بخش 2

مطالعه +

تست طبق روش

اقتصاد

45 دقيقه

فصل 2 بخش 2

تست طبق روش

فلسفه 11
قه 75 دق
درس 5

س  اری  پر

30دقيقه

فارسي 10

75 دقيقه

مطالعة درس 16 

+

روان خواني

تست طبق روش

رياضي و آمار

75 دقيقه 

درس 5 فصل 3 

مشاوران

مطالعة درسنامه

+ تست طبق روش

دين و زندگي 10

75 دقيقه

مطالعه درس 12

+

تست طبق روش

زبان انگليسي 10

30 دقيقه 

درس 4

مطالعة واژگان

كار مهارتي

تست قرابت

15 دقيقه

علوم و فنون ادبي 10

70 دقيقه

 درس  15

مطالعه +

پركاري تستي

دين و زندگي 10

60 دقيقه

درس 11 و 12 

پركاري تستي

زبان انگليسي 10

30 دقيقه 

 درس 4

مطالعة ادامة واژگان 

از درسنامه

كار مهارتي

تست آرايه

15 دقيقه

.3--9يكشنبه

30دقيقه

دين و زندگي 10

60 دقيقه

درس 11

مطالعه

+تست طبق روش

.

30دقيقه

تاريخ 11 يا جغرافي 11

( زوج درس) 

90 دقيقه

تاريخ 11: 2 درس

يا

جغرافي 11: 1 درس 

( طبق بودجه بندي) 

مدرسه  

استراحت

نهار و نماز 

روش و منبع را در سايت 

انسانيها بخوانيد:

www.ensaniha.IR 

درس امروز

دوازدهم
 مطالعه پايه دوازدهم

درس امروز6--9چهارشنبه

دوازدهم
جمع بندي پايه دوازدهم

 مطالعه پايه دوازدهم

سه شنبه

درس امروز4--9دوشنبه

دوازدهم
 مطالعه پايه دوازدهم مطالعه پايه دوازدهم

درس امروز

دوازدهم
 مطالعه پايه دوازدهم مطالعه پايه دوازدهم

درس امروز5--9

دوازدهم
 مطالعه پايه دوازدهم مطالعه پايه دوازدهم

2--9شنبه

7--9پنجشنبه 

اگر در كالس آموزشگاه شركت مي كنيد

ساعت حضور در آن كالس را جزو ساعت مطالعة خود 

لحاظ كنيد

يعني خودتان را ملزم به يادگيري بدانيد

قرار نيست بعد از پايان تمام جلسات 

كالس، شروع به مطالعة جزوه خود

كنيد!

فارسي 10

75 دقيقه

مطالعة درس 17

+

گنج حكمت

تست طبق روش

عربي 10

70 دقيقه

درس 8

مطالعة ترجمه

+

پركاري تستي براي 

واژگان و مفاهيم و 

ترجمه

استراحت8--9جمعه

رياضي و آمار

75 دقيقه 

درس 5 فصل 3 

مشاوران

پركاري تستي

فارسي 10

45 دقيقه

درس 16 و 17

پركاري تستي

30دقيقه

علوم و فنون ادبي 

10

75 دقيقه

مطالعه درس 16

+

پركاري تستي

كار مهارتي

متن خواني زبان 

انگليسي

reading.cloze

30 دقيقه

.

تاريخ 11 يا 

جغرافي 11

( زوج درس) 

90 دقيقه

تاريخ 11: 2 درس

يا

جغرافي 11: 1 درس 

( طبق بودجه بندي) 

منطق

90 دقيقه

درس 5 

مطالعه 

+

تست طبق روش


