
 

 

 

 

 

 

  

 

روزهای هفته 

شنبه

زبان انگلیسی درس1 مطالعه گرامر 

مطابق درسنامه) به شیوه ای که توضیح 

داده شده(

90 دقیقه

جبرانی )در این نوبت ها به مطالعه و تست 

زنی هر درسی که مد نظرتان است 

می پردازید و یا اینکه به جبران مطالعۀ 

دروسی از برنامه که نخوانده اید اختصاص 

می دهید.(

یکشنبه

زبان انگلیسی درس1 تست 

گرامر)ضریب3( + تحلیل تست ها 

60 دقیقه

جبرانی

دوشنبه

زبان انگلیسی درس1 تست 

گرامر)ضریب3( + تحلیل تست ها 

60 دقیقه

ادبیات درس1 و ستایش مطالعه مطابق 

درسنامه)به شیوه ای که توضیح داده شده(

90دقیقه

سه شنبه

ادبیات درس1و ستایش تست های 

ضریب3 +تحلیل آن ها

75دقیقه

جبرانی 

چهارشنبه

ریاضی درس1فصل1 مطالعه مطابق 

درسنامه)به شیوه ای که توضیح داده 

شده(

90دقیقه

جبرانی 

پنجشنبه

ریاضی درس1فصل1 تست های 

ضریب3 و تحلیل آن ها

75دقیقه

ادبیات درس2 مطالعه مطابق درسنامه)به 

شیوه ای که توضیح داده شده(

90دقیقه

اقتصاد مطالعه درس1فصل1)برای 

تست زدن می توانید آزمون های 

آزمایشی را دانلود کنید و یا از 

کتاب های تست استفاده کنید( 

تحلیل فراموش نشود 

90دقیقه

عربی درس1 مطالعه 

قواعد)مطابق 

درسنامه به شیوه ای 

که توضیح داده شده(

90دقیقه

جمعه

اقتصاد مطالعه درس2فصل1)برای تست 

زدن می توانید آزمون های آزمایشی را 

دانلود کنید و یا از کتاب های تست 

استفاده کنید( تحلیل فراموش نشود 

90دقیقه

ادبیات درس2 تست های زوج یا فرد )یکی 

درمیان( + تحلیل آن ها

75دقیقه

منطق: انتخابی

کتاب کار و تمرین: مطالعه درس1 

و حل تمرین ها 

کتاب هدفدار مطالعه درس1 و 

زدن تست هاس ضریب3 + 

تحلیل آنها 

عربی درس1تست 

های بخش قواعد 

زوج یا فرد) یکی 

درمیان( + تحلیل 

آنها 

90دقیقه

این برنامه با نظارت »وحید تمنا« ـ مدیر انتشارات 

مشاوران آموزش ـ و تهیه و تنظیم مرکز مشاورۀ 

انسانی یار ارائه شده است.

روش اجرای برنامه را در ensaniha.ir بخوانید.

حتما بعد 

از کالسها 

استراحت 

کنید

درس های دهم را طبق برنامه مدرسه و 

تکالیفتان پیش ببرید و در کالس های 

آنالین سعی کنید،درس ها را یاد بگیرید 

زیرا  در سال کنکور نمی توانید زمان 

اضافی برای یادگیری تان بگذارید پ.ن: 

درس های مدرسه را در نوبت های   

مطالعاتی 75 الی 90 دقیقه انجام دهید.

اگر به کالس های جدا از مدرسه می روید،زمان 

حضور در آن کالس ها را جزو ساعت مطالعاتی قرار 

دهید تا خود را ملزم به یادگیری کنید.

اگر در آزمون های آزمایشی شرکت می کنید،حتما 

بعد آزمون زمانی را برای تحلیل آن اختصاص دهید.

هفته اول

 برنامه مطالعاتی هفته به هفته؛ دهم انسانی

سؤاالت خود را در سایت 

تخصصی علوم انسانی با ما در 

 میان بگذارید. 

Ensaniha.ir 



 

 

 

ی خود را بشناسید و با منابع تخصصی مهم است از سال دهم ناشر تخصصی رشته

 برای رشتۀ انسانی پیش روید.

هاست.مشاوران آموزش تا آخر همراه شما انسانیانتشارات   

 

 

های مشاوران آموزش وارد سایت زیر شوید:به منظور ثبت سقارش کتاب  

http://moshaveranpub.com/ 

ی زیر تماس بگیرید:و یا با شماره  



205الی  203داخلی  02166975727  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


