
 برنامه هفته دوم ترم دوم پایه یازدهم

شود و تمام می مطالعه منطق پایه دهمدر برنامه این هفته  

واحد های دوره و جمع بندی از هفته بعد برای این درس 

آغاز خواهد شد. چون حجم کتاب آرایه به نسبت زیاد است، 

تری را به آن اختصاص دادیم. واحد عروض و قافیه نیز واحد های بیش

عدد تست عروض  دقیقه ده 30شود و هر هفته می از تست زنیفوارد 

توانید دقیقه برایتان زمان کمی است می 30کنید؛ اگر زنید و تحلیل میمی

سرعت به تدریج دقیقه افزایش دهید ولی از تعداد تست ها کم نکنید و 45تا 

است یعنی ده تست  10. تست عروض ضریب ل خود را افزایش دهیدعم

 پاسخ دهید تا از همه وزن ها و نکات تست زده باشید.درمیان باید 

 

 

 

 ساعت مطالعاتی کنکوری هفته دوم

 هدقیق30ساعت و 18

 

 

 

 

 

 



 

 برنامه جزئی

 

 اولروز 
ی

 دومنوبت مطالعات
ی

 سومنوبت مطالعات
ی

 چهارمنوبت مطالعات
ی

 پنجمنوبت مطالعات
ی

نوبت مطالعات

شنبه

عرتی یازدهم

30دقیقه

درک مطلب درس 4
پرکاری تستی

قلمرو ادتی 
ی

45دقیقه کار مهارت

 از کتاب مبحتی )مطالعه نکات جناس و 

انجام تمرین ها(

عروض و قافیه 

 از کتاب 
ی

45دقیقه کار مهارت

)مطالعه  انواع پایه های  مبحتی

آواتی تا پایان بخش پرسش های 

چهارگزینه ای(

یک شنبه

قلمرو ادتی 
ی

45دقیقه کار مهارت

 از کتاب مبحتی )پرکاری تستی آرایه 

جناس(

اقتصاد دهم

75دقیقه

مطالعه فصل 2بخش2

 از ابتدای درس تا وام دیه بانک ها

ی
ات واحد جبی

دوشنبه

اقتصاد دهم

75دقیقه

مطالعه فصل 2بخش2

 از ابتدای  وام دیه بانک ها تا پایان 

درس

قلمرو ادتی 
ی

45دقیقه کار مهارت

 از کتاب مبحتی )مطالعه نکات اشتقاق 

و تکرار و انجام تمرین ها(

 ها
ی

مطالعه مطالب سایت انسات

سه شنبه

قلمرو ادتی 
ی

45دقیقه کار مهارت

 از کتاب مبحتی )پرکاری تستی آرایه 

اشتقاق و تکرار(

اقتصاد دهم

90دقیقه

 فصل 2بخش2

 پرکاری تستی ) تست های زوج یا فرد(

ی
ات واحد جبی

چهار شنبه

منطق دهم

90دقیقه

درس10

مطالعه و تست طبق روش)از ابتدای 

)
ی

درس تا مغالطه در اثر عوامل روات

روان شنایس

75دقیقه

درس5

پرکاری تستی )تست های فرد(

ی
ات واحد جبی

پنج شنبه

فسفه یازدهم 

75دقیقه

) درس7)پرکاری تستی

منطق دهم

90دقیقه

درس10

مطالعه و تست طبق روش)از ابتدای  

 تا پایان 
ی

مغالطه در اثر عوامل روات

درس(

عرتی یازدهم

75دقیقه

قواعد درس 5

)فقط تست ها  پرکاری تستی

بخش قواعد(

جمعه
حتما 

احت کنید اسبی

عروض و قافیه

30دقیقه

 زدن تست های بخش عروض 

یب10(و تحلیل آن ها )ضی

اقتصاد دهم

90دقیقه

مطالعه فصل3بخش2

منطق دهم

90دقیقه

درس10
پرکاری تستی

مطالعه یازدهم

تالش کنید تا 

درس را در 

زمان آموزش 

مجازی یاد 

ید تا مجور  بگبر

نشوید زمان 

اضافه برای 

ی  یادگبر

بگذارید و 

بیشبی تمرین 

حل کنید و 

مطالعه کنید

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم

مطالعه یازدهم



 

 منابع مطالعاتی برنامه پایه یازدهم

 

 
برای تهیه این منتبع مطالعاتی از انتشارات مشاوران آموزش ، ناشر تخصصی دروس عمومی و انسانی به لینک زیر مراحعه کنید و 

 یا با شماره زیر تماس بگیرید: 

  02166975727     205الی  203داخلی   

http://moshaveranpub.com/ 

http://moshaveranpub.com/

