
 برنامه مطالعاتی هفته نهم کنکور 1400

 

در برنامه هفته نهم همان روند هفته قبل را طی کرده ایم و 

هم افزایش ساعت مطالعاتی داشتیم. از طرفی توجه داشته باشید که باز 

 حتما از نوبت های جبرانی استفاده کنید تا از روند برنامه عقب نیفتید.

نکته مهم: هر زمان که متوجه برنامه شدید از همان روز شروع به 

انجام نوبت های مطالعاتی کنید و هفته های قبل را در زمان های جبرانی 

 مطالعه کنید.

 برنامه در یک نگاه پایه

 برنامه در یک نگاه دوازدهم

جمع کل هر درسجمعهپنجشنبه

90دقیقه30دقیقه30دقیقه90دقیقهفارسی دهم

چهارشنبه سه شنبهدوشنبهیک شنبه شنبه درس / روز هفته

5ساعت60دقیقه

3ساعت و30دقیقه75دقیقه30دقیقه75دقیقه30دقیقهعربی دهم

2ساعت و45دقیقه30دقیقه75دقیقه30دقیقه30دقیقهدینی دهم

2ساعت و 30دقیقه

45دقیقه75دقیقه45دقیقه75دقیقهریاضی

 30دقیقه  30دقیقه  30دقیقه  30دقیقه  30دقیقه زبان انگلیسی دهم

4ساعت

1ساعت و30دقیقه90دقیقهاقتصاد

1ساعت و30دقیقه90دقیقهعلوم و فنون دهم

 3ساعت75دقیقه

منطق

30دقیقه75دقیقهجامعه شناسی

1ساعت و15دقیقه75دقیقه

1ساعت و30دقیقه90دقیقهروان شناسی یازدهم

جمع کل هر روز برای 

پایه
26ساعت و 30دقیقه4ساعت و 45دقیقه6ساعت و 45دقیقه2ساعت و45دقیقه3ساعت3ساعت و30دقیقه2ساعت و45دقیقه3ساعت

3 یا3تاری    خ3فنون ادبی جغراف
جامعه  

شنایس3
جمع کل فلسفه 2 3فاریس3درس 3عربی دینی

زبان 

انگلییس3
ریاضی 3

19ساعت90دقیقه 120دقیقه75دقیقه 75دقیقه 75دقیقه  90دقیقه 150دقیقه150دقیقه90دقیقه 90دقیقه زمان 



 برنامه جزئی هفته نهم

 

 

روز هفته  

و تاریخ
دروس پایهدروس پایهدروس پایهدروس پایهدروس پایهپایه دوازدهم

شنبه 

99/8/24
مطالعه پایه دوازدهم

زبان انگلیسی پایه دهم

30 دقیقه 

درس3

تست های کلوز و درک مطلب

عربی دهم 

30دقیقه

تست درک مطلب

دین و زندگی دهم 

30دقیقه

درس10

پرکاری تستی

فارسی دهم 

90 دقیقه 

درس 13

مطالعه  + پرکاری تستی

یکشنبه

99/8/25
مطالعه پایه دوازدهم

زبان انگلیسی پایه دهم

30 دقیقه 

درس3

تست های کلوز و درک مطلب

آرایه ادبی

30دقیقه

تست زدن از کتاب مبحثی 

مشاوران برای آرایه های هر 

سه پایه

عربی دهم 

75دقیقه

ترجمه درس 7

مطالعه و پرکاری تستی

دین و زندگی دهم 

30دقیقه

درس9

مطالعه آیات و روایات و 

پرکاری تستی از کتاب 

مبحثی

دوشنبه 

99/8/26
مطالعه پایه دوازدهم

زبان انگلیسی پایه دهم

30 دقیقه 

درس3

تست های کلوز و درک مطلب

عربی دهم 

30دقیقه

تست درک مطلب

جامعه شناسی دهم 

75 دقیقه   

درس10

مطالعه + تست طبق روش

ریاضی و آمار دهم 

75 دقیقه 

درس 5 فصل چهارم 

)نمودار های چند متغیره(

مطالعه + تست طبق روش

سه شنبه 

99/8/27
مطالعه پایه دوازدهم

زبان انگلیسی پایه دهم

30 دقیقه 

درس3

تست های کلوز و درک مطلب

دین و زندگی دهم 

75دقیقه

درس11

مطالعه +

تست طبق روش

جامعه شناسی دهم 

30 دقیقه 

درس 10

تثبیت

ریاضی و آمار دهم 

45 دقیقه 

درس 5 فصل چهارم 

)نمودار های چند متغیره(

پرکاری تستی

چهارشنبه

مطالعه پایه دوازدهم99/8/28

زبان انگلیسی پایه دهم

30 دقیقه 

درس3

زدن آزمون کنکوری پایان 

درس

فارسی  

30دقیقه

زدن تست قرابت

ریاضی و آمار دهم 

75 دقیقه 

درس 6 فصل چهارم 

)شاخص های آماری(

مطالعه + تست طبق روش

دین و زندگی دهم 

30دقیقه

درس11

پرکاری تستی

پنج شنبه

99/8/29

اگر به آموزشگاه

 می روید ،  ساعت 

حضورتان را جز 

ساعت مطالعاتی حساب 

کنید تا ملزم شوید 

درس را یادبگیرید

فارسی دهم 

90 دقیقه 

درس 14

مطالعه  + پرکاری تستی

علوم و فنون ادبی دهم 

90 دقیقه 

درس10

مطالعه + پرکاری تستی

اقتصاد 

90 دقیقه 

فصل 1 بخش 2مطالعه 

بخش مسائل و تست طبق 

روش

ریاضی و آمار دهم 

45 دقیقه 

درس 6 فصل چهارم 

)شاخص های آماری(

پرکاری تستی

روانشناسی 

90 دقیقه 

درس 4 

از ابتدای انواع حاقظه تا 

خطاهای حافظه

مطالعه + پرکاری تستی

جمعه

99/8/30

اگر در آزمون های 

زمایشی شرکت می کنید 

زمان برای 

آزمون و تحلیل آن 

بگذارید 

در غیر این صورت 

به جبران مطالعه 

دروس خود بپردازید

جامعه شناسی دهم 

75 دقیقه   

درس11

مطالعه + تست طبق روش

عربی دهم 

75دقیقه

قواعد درس 8 

مطالعه و تست طبق روش

فارسی دهم 

60 دقیقه 

جمع بندی درس12و13

منطق 

75 دقیقه 

درس8 

از ابتدای درس تا دامنه 

مصادیق موضوع و محمول

درس های دوازدهم

برای روز شنبه آماده کنید

حتما  

بعد از 

مدرسه 

استراحت

 کنید

در این بخش نوبت های 

مطالعاتی 75 تا 90دقیقه ای 

برای جبران مطالبی که از 

هفته های قبل موفق به 

مطالعه آن نشده اید برای خود 

قرار دهید )این نوبت ها برای 

کسانی که تازه با برنامه آشنا 

شدند نیز کاربردی است. 

میتوانید از همین هفته با 

برنامه پیش بروید و نوبت 

های مطالعاتی هفته های 

گذشته را به ترتیب الویت 

فردی خودتان در این زمان 

جبران کنید(
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