
 برنامه مطالعاتی هفته اول پایه یازدهم 
و با تالش و کوشش مرکز مشاوره وحید تمنا این برنامه با نظارت علمی 

انسانی یار برای شما یازدهمی های عزیز فراهم شده تا از همین امسال با کنکوری درس 

خواندن آشنا شوید و کمی از حجم کارهای دوازدهم خود کم کنید. هر چه قدر در 

 اجرای برنامه ثبات بیشتری داشته باشید، برای کنکور شما مفیدتر است.

 مواردی که تالش کرده ایم در این برنامه رعایت کنیم :

دروس روان شناسی، فلسفه، منطق و اقتصاد دروس رتبه ساز در کنکور شما الف(

سب هستند؛ به این معنا که بیشتر داوطلبان کنکور درصد باالیی را در این دروس ک

میکنند و شما برای رتبه سه رقمی شدن الزم است درصد باالیی را در هر یک از این 

 دروس کسب کنید.به همین دلیل در برنامه قرار داده شده است.

ب(وجود دو درس عربی و علوم وفنون ادبی نیز از این جهت حائز اهمیت است که رتبه 

در  022باشید به رتبه زیر  آور اند و هرچه در این درس ها مهارت بیشتری داشته

 کنکور نزدیک تر خواهید شد.

ج(ساعت مطالعاتی در این برنامه حداقل در نظر گرفته شده و هر هفته که بگذرد این 

 ساعت افزایش پیدا خواهد کرد و صدالبته این افزایش روند منطقی دارد.

 با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان 

 مرکز مشاوره انسانی یار
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