
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--14

منطق

درس4

درسنامه + تست هاي 

دست گرمي

عربي 1

قواعد درس 3و4 با هم 

بخوانيد چون يك 

موضوع است. فردا هم 

همينطور

اقتصاد.بخش1  ف3

 مطالعه قسمت هاي 

غيرمحاسباتي+حل و بررسي 

پرسش هاي كنكور

فارسي1

درس 5

( اين درس سوال خيز است؛ با 

دقت تمام بخوانيد. براي همين 

روانخواني را در زنگ ديگري 

قرار دادم) 

روانشناسي

از ابتداي درس 2 تا ابتداي 

رشد در فراخناي زندگي

4--15
اقتصاد. 

بخش1 ف3 درسنامه و 

تست هاي ارزيابي

منطق

درس4

همه تست هاي بخش 

اصل كار با تحليل و 

بررسي

روانشناسي

 از ابتداي رشد در فراخناي 

زندگي تا ابتداي رشد دوره 

كودكي

4--16

منطق

درس 5

درسنامه + تست هاي 

دست گرمي

( اين درس را خوب 

بخوانيد و يادبگيريد) 

عربي 1

ترجمه و درك مطلب 

درس 3

اقتصاد. 

بخش1 ف3 پُركاري تستي مسائل 

اقتصاد

فارسي 1

درس 5 بخش روانخواني

روانشناسي

از رشد دوره كودكي تا 

ابتداي رشد دوره نوجواني

4--17

اقتصاد

فصل 3 پركاري تستي 

مفاهيم اقتصاد ( بخش هاي 

غيرمسئله) 

منطق

درس 5

همه تست هاي اصل كار 

با تحليل و بررسي

عربي 1

ترجمه و درك مطلب درس 3

فارسي 1

مرور فصل 2

روانشناسي

از رشد دوره نوجواني تا 

پايان درس

برنامه مطالعاتي تابستان

ويژه كنكور 1400 نظام جديد

رشته علوم انساني                              هفته دوم                                   تهيه و تنظيم توسط:

اين زنگ را به انتخاب 

خودتان درس بخوانيد. 

به دو روش براي آن 

برنامه ريزي كنيد:

1) همين االن براي آن 

پيشبيني كنيد و حتما 

خودتان را ملزم به اجرا 

بدانيد. 

2)  متناسب با درس هر 

روز، اين زنگ براي كار 

مهارتي يا همسو با يكي 

از دروس خوانده شده 

عربي 1

قواعد درس 3و4 با هم بخوانيد چون يك موضوع است. 

فردا هم همينطور



4--18
عربي 1

ترجمه و درك مطلب درس 

4

جبران براي درس 2 يا 

شروع مرور+پُركاري تستي

4--19

عربي 1

مرور يا آزمون از درس 

1 تا 4

منطق

آزمون از درس 1 تا 5

اقتصاد

مرور يا آزمون از فصل 3-2

فارسي 1 

درس 6 و گنج حكمت

مرور درس 2 روانشناسي. 

اين درس جزئيات زيادي 

دارد؛ شناسنامه هر دوره 

بسازيد!

4--20

پيام هاي زيادي دريافت كردم از طرف كساني كه هفته اول برنامه ريزي دير آشنا شدند يا منابع مطالعاتي هنوز به دستشان نرسيده است كه در اين صورت ادو راهكار بيشتر 

نداريد»»»

اول اينكه با افزايش ساعت مطالعه خودتان را با اين برنامه هرچه زودتر هماهنگ كنيد يا اينكه يك هفته برنامه را عقب تر اجرا  كنيد.

چون به دليل محدوديت زماني كه دارم، اين برنامه ريزي تنها در همين يك نسخه تنظيم و منتشر مي شود.

موفق باشيد و بمانيد. 

رستم جو

از دروس خوانده شده 

در روز باشد.

مانند: آرايه ادبي براي 

فارسي يا كار ويژه براي 

مسائل اقتصاد يا لغات 

عربي و . . .

منطق

مرور درس 1 تا 5

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.

از هفته آينده ساعت هاي مطالعه را يكزنگ بيشتر خواهيم داشت. خودتان را آماده كنيد. ..

نكات برنامه ريزي و روش اجرا در هفته دوم


