
تاريخ /زنگ

ه  درس های دوازدهم روز ش
د را آماده کن

دين و زندگي 10

45 دقيقه

درس 13 و 14

 پُركاري تستي

عر 10
قه 70 دق
درس 8

قسمت ترجمه 
مطالعه +

ان  س برای واژ اری  پر
م و ترجمه و مفاه

منطق

70 دقيقه

 درس 10

 پُركاري تستي

رياضي و آمار

75 دقيقه

*مرور رياضي*

به انتخاب خودتان

توصية ما پاية دوازدهم

فارسي 10

75 دقيقه

درس 18 و 

نيايش

مطالعه درس +

روان خواني

تست طبق روش

تاريخ 10يا11

(انتخابي)

90 دقيقه

درس 5

مطالعه+

پركاري تستي

9--11
درس امروز

دوازدهم

درس امروز
دوازدهم

ر در از  ا ا د.  ند درس های دوازدهم را ب
ه هر دل فرصت  دوازدهم در طول هفته را 

د! خوان د دراین زمان  نداش

9--13

عر 10
قه ۷۰ دق
درس 8

خش قواعد 

مطالعه +
س برای  اری   ُپر

قواعد

فار 10
قه 60 دق

فصل هفتم

س  اری  پر

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 مطالعه جزوه خود كنيد!

جغرافي10يا11

(انتخابي)

75 دقيقه

درس 4

مطالعه+

پركاري تستي

ارمهار :
قه 30 دق

م خوا عر 

فارسي 10

90 دقيقه

درس 17

مطالعه درس +

گنج حكمت

تست طبق روش

فنون 10

70 دقيقه 

درس 17

مطالعه + 

پركاري تستي

دین و زند 10
قه 75 دق
درس 13

مطالعه
+

ست طبق روش

ۀ دوازدهم ا مطالعه 

روان شناسي

مرور درس به درس 

بر اساس آزمون هاي 

آزمايشي مختلف

دانلود در كتابخانة 

سايت 

انسانيها

دین و زند 10
قه 75 دق
درس 14

مطالعه

+

تست طبق روش

؛ ا درس ج
انتخا 

اقتصاد

 60 دقيقه

     فصل 4، بخش 1    

حل و بررسي تست هاي غير 

محاسباتي

منطق

90 دقيقه

 درس 10

مطالعه طبق روش

جامعه 10

75 دقيقه

درس 13 

مطالعه + پُركاري 

تستي

جامعه 10
قه 75 دق
درس 12 

س  اری  مطالعه + ُپر

9--9

هفته دهم
برنامه

مطالعا 
ژه و

کنکور 99
سا  ا

د نظام جد

م: تنظ
مرکز

مشاوره
ار سا  ا

مدرسه
احت اس
نهار و نماز

سانیها  ت ا روش و منبع را در سا
د خون

www.ensnaiha.ir

ۀ دوازدهم ا مطالعه 

ۀ دوازدهم9--9 ا مطالعه 

9--10

9--12

حتما استراحت كنيد14--9

اقتصاد

45 دقيقه

     فصل 1 و 2، بخش 2   

حل و بررسي تست هاي غير 

محاسباتي

وی آهسته در مطالعه، مرورهای  ن برنامه و پ ا به م  س کرد
ماه داشته  وع امتحانات د ل از  منظم را در برنامه مطالعا تا ق

د. اش

ه درس، فص و چند درس را در برنامه این هفته،  مرورهای درس 
د براساس آزمونهای مختلف  د. س کن ل و هفته آینده دار هفته ق

د. ده درسها را مرور منظم و جدی انجام 

ازه زما این است: 1) مرور درس های  ه طور  هدف در این 
ماه. 2) اتمام  ل از امتحانات د خوانده شده از ابتدای مهرماه تا ق

ند. د و در آستانه تمام شدن هس زی داشته ا کتابها که در برنامه ر

فا برای دروس دوازدهم اختصاص  ماه را  م هفته آخر د  خواه
ه سمت و سوی امتحان و  د. البته در بر درسها از هم هفته  ده

ه  د کرد.  ست و امتحانات حرکت خواه اماده شدن همزمان برای 
ت دوازدهم،  ا اول ا را متوقف و  وی در ر هم خاطر ن پ

د ن  ا که خوانده ا ه ر ا م. از مرور  برنامه مرور را برایتان گذاش
د. ش غافل 

سانیها سانیها؛ مرکز مشاوره ا دوستدار شما ا

    اقتصاد
قه 30 دق

درس ششم و هفتم
از کتاب مسائل اقتصاد

زنگ هاي مطالعاتي و كارهايي كه بايد انجام بدهيد.

    اقتصاد
قه 30 دق
درس پنجم

از کتاب مسائل اقتصاد

ن شیوه  ه به ان سال دهم را  ز
د. زمان آن  ه اتمام رساند ممکن 
ا تمرکز اص بر م  ده که  رس

د و هم  ان را مرور کن ، هم واژ خوا
ل را  ان ان توانا م خوا ز

د.  ت کن تق

ک م  ل  ان ان در هر زنگ از ز
ان  ا  ز ان جامع  ست کتاب ز لوز  از 

د.  ار کن ه کنکور مشاوران را   ا
د.  ادداشت کن د،  س ا که ندا واژ
ست های  ار، امرور  ا این همزمان 
ه صورت  ه درس ن  گرامر درس 
د.  اش ان را داشته  ک روز در م

ست های  ا  ی: مرور گرامر  جه گ ن
سطح بندی شده (مثال در روزهای 

قه) . مرور  ه مدت 30 دق زوج 
ا  عت م خوا  ت  ان و تق واژ
لوز  ا  دینگ  ک ر مطالعه روزانه 

ه مدت  ست (مثال در روزهای فرد 
قه). 45 دق

ار حتما از  برای جمعبندی هر دو 
ت  آزمون های داده شده در سا

د. سانیها استفاده کن ا
سانیها؛ مرکز مشاوره  دوستدار شما ا

ار سا  ا

ارمهار :
قه 30 دق

ه آرا

    اقتصاد
قه 30 دق

درس سوم و چهارم
از کتاب مسائل اقتصاد


