
تاريخ/نوبت هاي مطالعاتي
نوبت 1

90 دقيقه
نوبت 2

75 دقيقه

نوبت3

75 دقيقه

نوبت 4

75 دقيقه

نوبت 5

75دقيقه

نوبت 6

انتخابي

4--7

منطق

درس1

درسنامه + تست هاي 

دست گرمي كتاب 

مشاوران آموزش

عربي 1

فقط قواعد درس 1 

مربوط به مرور پايه 7-

8-9

اقتصاد.

درسنامه و تست هاي ارزيابي  

از بخش1 ف1 كتاب اقتصاد 

مشاوران آموزش

فارسي1

د1 و گنج حكمت

روانشناسي از ابتداي 

درس 1 تا ابتداي روش 

هاي علمي

درسنامه و تست كتاب 

جامع مشاوران اموزش

فارسي81--4

د2

منطق

درس1

همه تست هاي بخش 

اصل كار با تحليل و 

بررسي

اقتصاد. 

بخش1 ف1 پُركاري تستي از 

اقتصاد مشاوران آموزش

عربي 1

پُركاري تستي قواعد 

درس 1

+ درسنامه ترجمه و 

تست هاي آن

روانشناسي

تا ابتداي «شناخت»

4--9

منطق

درس 2

درسنامه + تست هاي 

دست گرمي كتاب 

مشاوران آموزش

عربي 1

اتمام درس 1 و پُركاري 

تستي

اقتصاد.بخش1  ف2

 مطالعه قسمت هاي 

غيرمحاسباتي+حل و بررسي 

پرسش هاي كنكور

از كتاب مشاوران آموزش

فارسي 1

درس 2 بخش روان 

خواني

روانشناسي تا پايان 

درس 1

4--10

اقتصاد

بخش1 فصل 2

آموزش روش حل مسائل 

اقتصاد و تمرين هاي آن از 

كتاب مشاوران آموزش

منطق

درس 2

همه تست هاي اصل كار 

با تحليل و بررسي

عربي 1

درس 2 

مطالعه و پركاري تستي 

بخش قواعد

فارسي 1

درس3 و گنج حكمت

روانشناسي پُركاري 

تستي . خالصه نويسي 

درس اول

4--11

منطق

درس 3

درسنامه + تست هاي 

دست گرمي كتاب 

مشاوران آموزش

اقتصاد

بخش 1فصل 2

درسنامه و پُركاري 

تستي از قسمت 

محاسباتي

عربي 1

درس 2 

مطالعه و پركاري تستي 

بخش ترجمه و واژگان

4--12
اقتصاد جبران براي 

بخش 1 فصل 2 يا 

پُركاري تستي فصل 2

منطق

درس 3

همه تست هاي اصل كار 

با تحليل و بررسي

4--13

برنامه مطالعاتي تابستان

ويژه كنكور 1400 نظام جديد

رشته علوم انساني

پيشنهاد من كنكور 

شناسي براساس 

 pdf مطالعه فايل

يكي از مجموعه 

كتاب هاي 

ترمينولوژي  دروس 

رشته علوم  انساني 

است كه در 

كتابخانه سايت 

انسانيها قرار دارد.

لينك را در مطلبي 

كه برنامه را دانلود 

كرده ايد، برايتان 

قرار داده ام.

فارسي 1

درس 5  و روانخواني

از درس اول روانشناسي 

از درس 1 و 2 عربي دهم

آزمون آزمايشي در شرايط و زمان بندي استاندارد آن كار كنيد.

توضيحات و راهنماي اين ازمون ها را در سايت انسانيها برايتان نوشته ام.

استراحت كنيد به اندازه كافي؛ اگرجايي از برنامه هفته گذشته را جا مانديد، انجام دهيد. عملكرد هفته گذشته خودتان را ارزيابي و نقد كنيد. برنامه هفته بعد را از 

سايت انسانيها دانلود كنيد


