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 روز اول

عربي 75 دقيقه

درس هفتم

متن درس و قواعد و حل تمرينات از كتاب درسي

اقتصاد 75 دقيقه 

فصل اول از بخش چهارم 

مطالعه كتاب درسي و درسنامه از كتاب اقتصاد جامع كنكور 

مشاوران

جامعه شناسي 75 دقيقه 

كتاب درسي و درسنامه درس ١٢ از كتاب 

جامعه شناسي ١0.١١ مشاوران + حل و 

بررسي تمامي تست ها

روان شناسي 75 دقيقه

فصل سوم

مطالعه قسمت "گشتالت" از كتاب درسي و درسنامه روانشناسي 

جامع كنكور

روز دوم

رياضي 75 دقيقه

درس اول از فصل سوم      

مطالعه درسنامه كتاب رياضي و آمار پايه ١0.١١  مشاوران + حل و 

بررسي همه تست هاي اين درس

زبان 70 دقيقه 

گروه دوم: 

حل و بررسي تست هاي سطح ساده گرامر درس چهارم  + بازگشت به گرامر 

درسنامه از كتاب زبان پايه ١0.١١مشاوران

 گروه اول: 

حل و بررسي تست هاي ساده و متوسط و دشوار واژگان درس دوم + مرور لغات 

درس دوم از كتاب زبان پايه ١0.١١مشاوران

جبراني؛ انتخابي

توضيحات در سايت انسانيها

منطق 75 دقيقه

مطالعه درس هشتم از كتاب درسي + مطالعه همين درس از 

درسنامه منطق جامع دهم

روز سوم

عربي 75 دقيقه

مطالعه درسنامه درس هفتم از كتاب عربي انساني ١0.١١ مشاوران + حل 

و بررسي تست هاي واژگان و مفاهيم از كتاب عربي انساني پايه ١١.١0 

مشاوران

اقتصاد 75 دقيقه 

فصل اول از بخش چهارم 

حل و بررسي تمام تست هاي اين فصل از كتاب اقتصاد جامع كنكور + 

مرور اين فصل

جامعه شناسي 75 دقيقه 

كتاب درسي و درسنامه درس ١٣ ازكتاب 

جامعه شناسي ١0.١١ + حل و بررسي تمامي 

تست ها

روان شناسي 75 دقيقه

 فصل سوم         

  حل و بررسي تمامي تست هاي قسمت *گشتالت* از كتاب روان 

شناسي جامع كنكور  + جمع بندي و مرور فصل سوم

روز چهارم

رياضي 75 دقيقه 

درس دوم از فصل سوم 

مطالعه درسنامه + حل و بررسي ٢5 تست انتخابي  از كتاب رياضي و 

آمار پايه ١0.١١ مشاوران

زبان 70 دقيقه

گروه دوم: 

حل و بررسي تست هاي متوسط و دشوار  گرامر درس چهارم + مرور لغات 

درس سوم از كتاب زبان پايه ١١.١0

گروه اول: 

مطالعه گرامر درس سوم + حل و بررسي تست هاي ساده گرامر از كتاب زبان 

پايه ١١.١0

جبراني؛ انتخابي

توضيحات در سايت انسانيها

منطق 70 دقيقه 

حل و بررسي تست هاي درس هشتم + جبراني يا مرور قواعد 

درس هفتم و هشتم ( به دليل اهميت)  از كتاب منطق جامع ١0

واقعا قواعد هست، درست نوشتيم!

روز پنجم

عربي 65 دقيقه 

حل و بررسي تست هاي قواعد و ترجمه درس هفتم از كتاب عربي 

انساني پايه ١0.١١+ جبراني براي درس هفتم

اقتصاد 75 دقيقه

فصل دوم از بخش چهارم 

مطالعه كتاب درسي و درسنامه از كتاب اقتصاد جامع كنكور

جامعه شناسي 75 دقيقه 

كتاب درسي و درسنامه درس ١٤ از كتاب 

جامعه شناسي ١0.١١ *مهم*

روان شناسي 75 دقيقه         

فصل چهارم     

     مطالعه كتاب درسي و درسنامه از روان شناسي جامع كنكور" 

از ابتداي فصل تا ابتداي *انواع حافظه* + حل و بررسي تمام 

تست هاي اين قسمت

روز ششم

رياضي 75 دقيقه 

درس سوم از فصل سوم

مطالعه درسنامه + حل و بررسي ٢0 تست انتخابي از كتاب رياضي و آمار پايه 

١0.١١ مشاوران

اقتصاد 75 دقيقه 

فصل دوم از بخش چهارم 

حل و بررسي 50 تست انتخابي از كتاب اقتصاد جامع كنكور + 

مرور اين فصل

جامعه شناسي 70 دقيقه 

درس ١٤

حل و بررسي تمامي تست ها + مرور اين 

درس

فنون ( بخش عروض)  75 دقيقه 

درس يازدهم از كتاب دهم

مطالعه كتاب درسي + درسنامه + بخش تحليل ابيات از دريچه 

قلمروها (  صفحه ١60) +  حل و بررسي  تست ها

روز هفتم

برنامه مطالعا هدفدار

ژۀ کنکور 1400 و

تجديد قوا براي هفته پيش رو:)))


