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کنکورشناسی دروس موجود در برنامه روز اول
اقتصاد 60دقیقه

مطالعه فصل اول بخش یک کتاب درسی+
مطالعه صفحات8تا11اقتصاد جامع کنکور

منطق 75دقیقه
مطالعه صفحات 8تا12منطق جامع 10ام+

مطالعه درس یک از کتاب درسی

ریاضی 75دقیقه
 مطالعه درسنامه کتاب ریاضی 10و11 تا صفحه20+

 مطالعه کتاب درسی ریاضی تا صفحه11+
مطالعه قسمت متناظر از جزوه دبیر

روان شناسی 60 دقیقه
مطالعه درسنامه کتاب روان 

شناسی 
جامع کنکور تا ابتداي 
شناخت چیست(ص16)

روز دوم

 
عربی 60 دقیقه

مطالعه صفحات2،3،5،6،7و10 کتاب درسی+
صفحات8تا12 کتاب عربی 10،11 انسانی

اقتصاد 75دقیقه
حل و بررسی تست هاي صفحات12تا20

روان شناسی 60 دقیقه
مطالعه درسنامه کتاب روان شناسی 

جامع کنکور صفحات16تا24

منطق 60 دقیقه
حل سواالت صفحات 13تا17

زبان 0 6دقیقه
  گروه دوم: 

مطالعه صفحات14تا24 
درس یک+حل سواالت 
سطح یک واژگان کتاب 

زبان 10و11
گروه اول:

مطالعه طبق ترمینولوژي 
براي گروه اول (دریافت از 

طریق سایت انسانیها)

روز سوم
عر بی75دقیقه   

مطالعه صفحات باقی مانده از درس یک+
12تا20کتاب عربی 10،11انسانی

اقتصاد60دقیقه  
 مطالعه صفحات8تا11اقتصاد جامع کنکور

منطق 75دقیقه
مطالعه صفحات 18تا24منطق جامع 10ام+

درس 2کتاب درسی

ریاضی 75 دقیقه
حل و بررسی تست صفحات 33تا37 

کتاب ریاضی 10و11

روانشناسی 75دقیقه
حل وبررسی تست هاي 

صفحات25تا35
کتاب روان شناسی جامع 

کنکور

روز چهارم
ریاضی 75 دقیقه

حل و بررسی تست صفحات37تا40 
کتاب ریاضی 10و11

زبان 60دقیقه
مطالعه قسمت گرامر درس دوم از کتاب درسی و کتاب 

جامه10و11

روانشناسی 75دقیقه
حل وبررسی تست هاي صفحات35تا43

کتاب روان شناسی جامع کنکور

عربی 60 دقیقه
حل و بررسی تست هاي صفحات27و28

کتاب عربی10و11
انتخابی

روز پنجم
عربی 75دقیقه

حل تست صفحات22تا29 کتاب عربی 10،11 انسانی
اقتصاد75دقیقه

حل تست صفحات 32تا34اقتصاد جامع کنکور

 
زبان 60دقیقه

طالعه قسمت گرامر درس دوم از کتاب درسی و کتاب  م
جامع 10و11

ریاضی 75دقیقه
 مطالعه درسنامه کتاب ریاضی 10و11 از صفحه20تا 32+

 مطالعه کتاب درسی ریاضی تا از صفحه 11تا17+
مطالعه قسمت متناظر از جزوه دبیر

منطق 60دقیقه
حل سواالت صفحه 

25تا28منطق جامع 10ام

روز ششم

عربی 60 دقیقه
مطالعه صفحات 10،11،19و20کتاب درسی+

مطالعه صفحات 29،30و31کتاب عربی 10و11انسانی
اقتصاد75دقیقه

حل تست صفحات 32تا34اقتصاد جامع کنکور

ریاضی 75 دقیقه
حل و بررسی تست صفحات37تا40 

کتاب ریاضی 10و11

زبان 60دقیقه
گروه دوم:

حل تست هاي گرامر درس اول
گروه اول:

مطالعه طبق ترمینولوژي براي گروه اول(دریافت از طریق سایت 
انسانیها)

انتخابی

روز هفتم

برنامه مطالعا��
هدفدار
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