
اقتصاد

75 دقيقه

بخش 2، فصل 3

مطالعه +

پركاري تستي

دين و زندگي 10

60 دقيقه

درس 13 و 14 

پركاري تستي

زبان انگليسي 10

30 دقيقه 

 درس 4

مطالعة ادامة گرامر 

از درسنامه

كار مهارتي

تست آرايه

15 دقيقه

جامعه 10
قه 75 دق

مطالعه درس 14 
+

س  اری  پر

زبان انگليسي 10 

60 دقيقه 

درس 4

جبراني مطالعة گرامر

+

پركاري تستي

سطح هاي ساده و 

متوسط و دشوار

اين برنامه ريزي بر مبناي بودجه بندي آزمون هاي قلمچي تنظيم شده است. 

همانظور كه در برنامه ريزي هفته قبل هم تاكيد كرديم، نبايد به دليل نزديك شدن امتحانات ديماه، در مطالعه تستي و آزمون هاي خود 

كوتاهي كنيد. 

نقطه ضعف اغلب داوطلبان كنكور در ايام نزديك به امتحانات اين است: مانند تمام سال هاي تحصيلي گذشته، به سمت مطالعه تك درسي، 

تمركز روي درس هايي كه از نمره نگرفتن آنها هراس دارند، و در نتيجه كنار گذاشتن برنامه آزمون و مطالعه تستي و تمام روندي كه تا 

امروز براي تثبيت ساعت مطالعه و تستي خواندن داشته اند. 

در اين بين داوطلبي موفق خواهد شد كه :1) مسير مطالعه را به سمت صرفا امتحاني خواندن  نبَرد. 2) بتواند در زمان مطالعه تستي، مهارت 

تشريحي خواندن را تقويت كند. درباره روش مطالعه تستي-تشريحي در سايت انسانيها مطلبي از رتبه هاي برتر بارگذاري شده هست.

30دقيقه

فارسي 10

75 دقيقه

مطالعة درس 18 

+

روان خواني

تست طبق روش

فارسي 10

70 دقيقه

مطالعة نيايش،

  پركاري تستي درس 18

دين و زندگي 10

75 دقيقه

مطالعه درس 14

+

تست طبق روش

زبان انگليسي 10

30 دقيقه 

درس 4

مطالعة گرامر

كار مهارتي

متن خواني عربي 

15 دقيقه

روان شناسي

60 دقيقه

درس 4

از ابتداي "چگونه مطالعه كنيم تا حافظه بهتري 

داشته باشيم" تا انتهاي درس

مطالعه

+ پركاري تستي

.10--9يكشنبه

9--9شنبه

مدرسه  

استراحت

نهار و نماز 

روش و منبع را 

در سايت 

انسانيها بخوانيد

www.ensaniha

.ir

درس امروز

دوازدهم
 مطالعه پايه دوازدهم مطالعه پايه دوازدهم

سه شنبه

11--9دوشنبه
درس امروز

دوازدهم
30دقيقه مطالعه پايه دوازدهم مطالعه پايه دوازدهم

درس امروز

دوازدهم
 مطالعه پايه دوازدهم مطالعه پايه دوازدهم

دين و زندگي 10

60 دقيقه

درس 13

مطالعه

+ تست طبق روش

.

13--9چهارشنبه
درس امروز

دوازدهم
30دقيقهجمع بندي پايه دوازدهم

9--12
درس امروز

دوازدهم
 مطالعه پايه دوازدهم مطالعه پايه دوازدهم

تاريخ 11 يا جغرافي 11

(زوج درس)

90 دقيقه

تاريخ 11: 1 درس

يا

 جغرافي 11: 1 درس

(طبق بودجه بندي مطالعه + پركاري تستي)

شركت در آزمـــــــــــــــــون 15 آذر

+

تحليـــــــــل آزمــون 15 آذر
استراحت15--9جمعه

14--9پنجشنبه 
مرور و جمع بندي درس هاي خوانده شده

نحوة مرور به روش رتبه هاي برتر را از سايت 

انسانيها بخوانيــد

ا و آمار ر

مرور و جمعبندی

دين و زندگي 10

مرور و جمعبندي

اقتصاد

75 دقيقه

بخش 3 فصل 1

مطالعه +

پركاري تستي

علوم و فنون ادبي 10

70 دقيقه

 درس  17

مطالعه +

پركاري تستي

منطق 

مرور و جمع بندي

تاريخ 11 يا جغرافي 11

(زوج درس)

مرور و جمعبندي

فارسي 10

75 دقيقه

مرور و جمعبندي

عربي 10

60 دقيقه

درس 8

مطالعة قواعد

+

پركاري تستي براي قواعد

روان شناسي

مرور و جمع بندي
فلسفه

مرور و جمعبندی


