
از مجموعه کتاب های موضوعی
ویژه 8 تست از 15 تست کنکور اقتصاد

اولیــن کتــاب ویــژه ســواالت مســائل اقتصاد 
در کنکور انســانی

آموزش روش حل سریع مسائل اقتصاد
دسته بندی سواالت مسائل اقتصاد

مسائل 
اقتصاد

23 کتاب 
انسانی

اولیـن کتـــاب برنامـه ای کنکور
 نظام جدید انسانی

تمام 23 کتاب تخصصی رشته انسانی
در هر 3 پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

درس به درس
1 کتاب ویژه مرور 23 کتاب تخصصی

قلمرو 
زبانی

از مجموعه کتاب های موضوعی
کنکــور  تســت   25 از  تســت   5 ویــژه 

اختصاصــی ادبیــات 
ویژه واژگان، امالء و دستور زبان

پوشش کامل قلمرو زبانی فارسی 1.2.3
تحلیل ساختمان واژگان با آموزش کامل

قلمرو 
ادبــی
از مجموعه کتاب های موضوعی

ویــژه 4 تســت ادبیــات عمومــی +7 تســت 
ادبیــات اختصاصــی

پوشش کامل آرایه های ادبی
در فارسی 1.2.3

آموزش روش تشخیص آرایه های ادبی
تحلیــل بیــش از 1500 بیــت براســاس 

ــی ــرو ادب قلم

تیزشیم

کتاب هایی با تست های سطح باال. 
تیز شیم ها را می توانید با 3 هدف 

آموزشــی بخوانید:
1( مرور سریع قبل از هر آزمون
2( رسیـدن به درصــد باالی 80
3( جمــع بنــدی قبــل از کنکــور

آیات و 
روایات
از مجموعه کتاب های موضوعی
ویژه 15 تست از 25 تست کنکور

 دین و زندگی
اولین کتاب ویژه آیات و روایات

 رشته انسانی
پوشــش موضوعــی تمــام آیــات و روایات 

کتاب هــای دیــن و زندگــی 1.2.3

100 سوال عمومی آزمون سراسری
از 12 کتاب درسی  طرح می شود.

مرور و جمع بندی سریع 12 کتاب عمومی
در یک کتاب:

12 کتاب عمومی
کتاب به کتاب، درس به درس

از مجموعه کتاب های موضوعی
ویــژه 7 تســت از 30 تســت چالشــی کنکــور 

اختصاصــی ادبیــات 
اولین کتاب موضوعی عروض و قافیه 
برای کنکور نظام جدید علوم انسانی

آمــوزش عــروض ســماعی، بــا فایل هــای صوتــی 
ضمیمــه کتاب

پوشش موضوعی عروض و قافیه
  کتاب های فنون ادبی 1.2.3

عروض
 و قافیه

12 کتاب 
عمــومی

 ناشر تخصصی دروس عمومی
ناشر تخصصی علوم انســـانی 

12

مؤلف:
 گروه مؤلفان

مؤلف:
اکبر یحیوی

مؤلف:
مؤلف:جعفر داداشی

اکبر یحیوی

مؤلف:
ساعد آقاسی

مؤلف:
محمد رضایی بقا

نوبت های مطالعه، ساعت مطالعه و درسی که می خوانید. )ترتیب چیدمان درس ها به انتخاب خودتان است(تاریخروز هفته

 دین وزندگی243-12-98شنبه
مرور درس1

 منطق
مرور درس1

 آزمون 1و2 از
بخش اول تیزشیم اقتصاد

 آزمون اول درس اول
تیزشیم روانشناسی

 دین وزندگی253-12-98یکشنبه
مرور درس2

 منطق
مرور درس2

 آزمون 3و4 از
بخش اول تیزشیم اقتصاد

 آزمون اول درس دوم
تیزشیم روانشناسی

 دین وزندگی263-12-98دوشنبه
مرور درس3

 منطق
مرور درس3

 آزمون 1و2 از
بخش دوم تیزشیم اقتصاد

 آزمون اول درس سوم
تیزشیم روانشناسی

 دین وزندگی273-12-98سه شنبه
مرور درس4

 منطق
مرور درس4

 مرور و جبران 
بخش اول و دوم اقتصاد

 آزمون اول درس چهارم
تیزشیم روانشناسی

28-12-98چهارشنبه
 دین وزندگی3
مرور درس5

 منطق
مرور درس5

 ویژه مسائل اقتصاد
بخش 1 با کتاب مسائل 

اقتصاد
 آزمون اول درس پنجم

تیزشیم روانشناسی

29-12-98پنجشنبه
 آزمون اول درس1و2

تیزشیم 
جامعه شناسی1

 منطق
مرور درس6

 ویژه مسائل اقتصاد
بخش 2 با کتاب مسائل 

اقتصاد

جبرانی درس 1 تا 5 
روزهای پُرکاری را در پیش دارید، استراحت کنید. برای فردا و عید آماده شوید؛روانشناسی

جمعه
امیدواریم سال 99 سال دانشجو شدن شما در رشته و دانشگاه مورد عالقه یتان باشد؛ مرکز مشاوره انسانی یار

 مرور درس2-1-99شنبه
7منطق

 دین وزندگی3
مرور درس6

آزمون اول درس ششم 
تیزشیم روانشناسی

آزمون بخش سوم
 اقتصاد از تیزشیم

 آزمون اول درس 3و4و5
تیزشیم جامعه شناسی1

 مرور درس3-1-99یکشنبه
8منطق

 دین وزندگی3
مرور درس7

آزمون اول درس هفتم 
تیزشیم روانشناسی

آزمون 1و2 بخش چهارم  
از تیزشیم اقتصاد

 آزمون اول درس 6و7
تیزشیم جامعه شناسی1

4-1-99دوشنبه
 مرور درس

9منطق
 دین وزندگی3
مرور درس8

آزمون اول درس هشتم 
تیزشیم روانشناسی

آزمون 1و2 بخش پنجم 
از تیزشیم اقتصاد

آزمون اول درس 
 8و9و10

تیزشیم جامعه شناسی1

 مرور درس5-1-99سه شنبه
10منطق

 دین وزندگی3
مرور درس9

آزمون های جامع 
تیزشیم روانشناسی

 آزمون اول درس 11و12
تیزشیم جامعه شناسی1

ویژه مسائل بخش 3 و 
4 اقتصاد با کتاب مسائل 

اقتصاد

 آزمون اول درس 3و14
تیزشیم جامعه شناسی1

مرور جامع برای آزمون به شیوه اختیاری / پیشنهاد انسانی یار: سواالت بخش پایه در تمام دفترچه آزمون های برگزار شده را بررسی کنید!6-1-99چهارشنبه

آزمون دارید)حتما حتما آزمون را بررسی کنید،دقیق و با جزئیات(7-1-99پنجشنبه

8-1-99جمعه
 فصل 1

فلسفه دوازدهم
 دین وزندگی3
مرور درس 10

مطالعه نمای نزدیک 
1تا7 قافیه و عروض

فصل آزمون1 
تیزشیم فارسی12ام

 فصل 2و3
فلسفه دوازدهم

 آزمون اول تیزشیم
 درس 1و2

جامعه دوازدهم

 فصل آزمون 2
تیزشیم فارسی12

 فصل 94-1-99شنبه
فلسفه دوازدهم

 دین وزندگی3
مرور درس 11

حل و تحلیل 
تست های بخش 

قافیه

 فصل آزمون3
تیزشیم فارسی12

 فصل 5
فلسفه دوازدهم

 آزمون اول
 تیزشیم درس 3و4

جامعه دوازدهم
درس انتخابی

 فصل106-1-99یکشنبه
فلسفه دوازدهم

 دین وزندگی3
مرور درس 12

مطالعه بخش عروض تا 
 فصل آزمون 4ابتدای اختیارات شاعری

تیزشیم فارسی12
 فصل 7

فلسفه دوازدهم
 آزمون اول

 تیزشیم درس 5و6
جامعه دوازدهم

 فصل آزمون 5
تیزشیم فارسی 
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11-1-99دوشنبه
 فصل 8

فلسفه دوازدهم
 ویژه آیات و روایات

دینی دوازدهم
مطالعه بخش عروض 
از اختیارات شاعری تا 

پایان عروض

 فصل آزمون 6
تیزشیم فارسی12

 فصل 9
فلسفه دوازدهم

 آزمون اول
 تیزشیم درس7و8

جامعه دوازدهم
درس انتخابی

12-1-99سه شنبه
 فصل 10

فلسفه دوازدهم
 ویژه آیات و روایات

دینی دوازدهم
تست های بخش 

عروض
 فصل آزمون 7

تیزشیم فارسی12
 فصل 11

فلسفه دوازدهم
 آزمون اول

 تیزشیم درس 9و10
جامعه دوازدهم

 فصل آزمون 8
تیزشیم فارسی 

12

مواظب طبیعت باشید؛ خوش بگذره!چهارشنبه

مرور جامع برای آزمون به شیوه اختیاری / پیشنهاد انسانی یار: سواالت بخش پایه در تمام دفترچه آزمون های برگزار شده را بررسی کنید!14-1-99پنجشنبه

آزمون دارید)حتما حتما آزمون را بررسی کنید،دقیق و با جزئیات(جمعه

ویژه جمع بندی عید 99

پایه

@Ensaniha کانالانســــانیهـــا

02166975727

Moshaveraneamozesh

Moshaveranpub.com
E n s a n i h a . i r
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بیشتر از 4 نوبت مطالعه در این هفته تنظیم نشده است؛ چون احتماال 
 برخی مدارس همچنان دائر باشند.

 اگر مدرسه شما تعطیل شده بود، برنامه روزهای بعد از عید را 
 اجرا کنید.

ترتیب مطالعه درس های هر روز را به تناسب ویژگی های فردی خود 
 تنظیم کنید.

مشاوره و توضیحات بیشتر این برنامه مطالعاتی را در سایت انسانیها 
 بخوانید:

www.ensaniha.ir

برنامه ریزی ویژه 
جمـع بنــدی عیــد

یزی هماهنگ با  برنامه ر
بودجه بندی آزمون های 

آزمایشی

یــزی بـراســــاس  برنامــه ر
کتــــاب هـــای ویــژه مـــرور 
انتشارات مشاوران آموزش

منابع مطالعاتی جمع بندی کنکور انسانی
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روانشناسی

تاریخ و 
ریاضی و آماراقتصادجغرافیا

جامعه شناسیانگلیسیفارســی

روش مطالعه، شیوه اجرا و سواالت 
مشاوره ای خود درباره این برنامه 

مطالعاتی را اینجا بپرسید:

www.ensaniha.ir
سایت تخصصی علوم انسانی

 


