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اولين روز از آخرين سال دانش آموزي 

امروِز سال آينده را 

برايتان روز دانشجو شدن آرزومنديم

اين برنامه مطالعاتي توسط 

مركز مشاوره انساني يار

و بر مبناي كتابهاي 

انتشارات مشاوران آموزش

هماهنگ با آزمون قلمچي

در سال تحصيلي 99-98 

تنظيم و منتشر شده است.

قبل از شروع به اجراي آن بايد و حتما

مطلب مرتبط با روش اجرا و توضيحات آن را در سايت 

انسانيها بخوانيد

براي چيدمان اين زنگ ها به توضيحات داده شده در سايت انسانيها مراجعه كنيد

علوم و فنون 10

70 دقيقه

درس 1

مطالعه

+

حل و بررسي تست ها 

طبق روش و منبع

دين و زندگي 10

30 دقيقه

درس 1

پركاري تستي

منطق 

60 دقيقه

درس 1

پركاري تستي

مطالعة دروس شنبه 

 پاية دوازدهم

رياضي و آمار 10

75 دقيقه

درس 1 فصل 1 

مطالعه از ابتداي تيتر "اتحاد مزدوج" تا ابتداي 

تيتر"اتحاد چاق و الغر"

+

حل و بررسي تست ها

( توضيحات در سايت انسانيها) 

زوج درس

تاريخ 10 يا جغرافي 10 

90 دقيقه

مطالعه درس1 و 2 

+

  تست طبق روش

منطق 

75دقيقه

مطالعه درس 1

طبق روش و منبع

10دقيقه

عربي 10

70 دقيقه

مطالعة ترجمه درس 1

+

حل و بررسي تست هاي واژگان و مفاهيم و ترجمه

اقتصاد

75 دقيقه

مطالعة فصل 1 بخش 1

طبق روش و منبع

فارسي 10

60 دقيقه

جمع بندي 

فصل 1

10دقيقه

دين و زندگي 10

  75دقيقه

مطالعه درس 1

طبق روش و منبع

10دقيقه

دين و زندگي 10

75 دقيقه

مطالعة درس 2

تست طبق روش

رياضي و آمار 10

90 دقيقه

درس 1 فصل 1 

مطالعه از ابتداي درس تا ابتداي 

تيتر"اتحاد مزدوج" 

+

پركاري تستي 

( توضيحات در سايت انسانيها) 

جامعه 10

75دقيقه

مطالعه درس 2

+

حل و بررسي تمام تست ها

جامعه 10

75دقيقه

مطالعه درس 1

+

پركاري تستي

درس امروز

دوازدهم

درس امروز

دوازدهم

درس امروز

دوازدهم

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!

استراحت تا ظهر

يا 

اگر در آزمون تعيين سطح تاريخ 5 مهر شركت مي كنيد

بعد از آزمون استراحت كنيد و شروع به مطالعه كنيد،

اين آزمون تنها براي تعيين سطح شماست.

اقتصاد

75دقيقه

 فصل 1 از بخش1 

پركاري تستي

20دقيقه

 

فارسي 10

75دقيقه

مطالعة درس 2+روان خواني 

طبق روش

مدرسه  

استراحت

نهار و نماز 

روش و منبع تنظيم اين برنامه را 

در سايت 

انسانيها بخوانيد

www.ensaniha . ir

20دقيقه

روان شناسي 

90دقيقه

مطالعه درس 1

از ابتداي درس  تا ابتداي "روش علمي"

حل و بررسي تست ها

طبق روش و منبع

دين و زندگي 10

30 دقيقه

درس 2

پركاري تستي

فارسي 10

75 دقيقه

مطالعة درس 1+ ستايش

طبق روش و منبع

رياضي و آمار

90دقيقه

مطالعه فصل صفر ( دانلود فايل از كتابخانه انسانيها) 

7--4

7--5

پنجشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

جمعه

عربي 10

90 دقيقه

مطالعة قواعد درس 1

 +

حل و بررسي تست ها 

طبق روش و منبع

7--2

7--1

7--3


