
نوبت روز 
مطالعاتی اول

نوبت 
نوبت مطالعاتی پنجمنوبت مطالعاتی چھارمنوبت مطالعاتی سوممطالعاتی دوم

شنبھ
مطالعھ قالب ھای شعری از 

کتاب قلمرو ادبی 
60دقیقھ

فسفھ یازدھم 
90دقیقھ

جمع بندی کل کتاب ( تست 
ھای غلط و شک دار و نزده 

خود را دوباره بزنید)

زدن تست ھای غلط و 
شک دار و نزده بخش 

عروض و قافیھ 
75دقیقھ

یک شنبھ

علوم و فنون ادبی زدن تست 
ھای غلط و شک دار و نزده 

کل کتاب 
90دقیقھ

زدن آزمون ھای جامع آرایھ 
ادبی ( زمان دار بزنید و 

سپس تحلیل کنید )
75دقیقھ

جمع بندی تست آیات و 
روایات ( تست ھای غلط و 
شک دار و نزده خود را 

دوباره بزنید)
75دقیقھ

دوشنبھ

زدن تست ھای غلط و شک 
دار و نزده بخش عروض و 

قافیھ 
75دقیقھ

فسفھ یازدھم 
90دقیقھ

جمع بندی کل کتاب ( تست 
ھای غلط و شک دار و نزده 

خود را دوباره بزنید)

واحد جبرانی

سھ شنبھ
عربی یازدھم زدن تست ھای 

غلط و شکدار و نزده 
90دقیقھ

علوم و فنون ادبی زدن تست 
ھای غلط و شک دار و نزده 

کل کتاب 
90دقیقھ

واحد جبرانی

چھار شنبھ

روان شناسی زدن تست ھای 
غلط و شک دار و نزده و 

تحلیل آن ھا 
90دقیقھ

اقتصاد زدن تست ھای غلط و 
شک دار و نزده 

90دقیقھ

منطق زدن تست ھای غلط 
و شکدار و نزده 

90دقیقھ

پنج شنبھ

جمع بندی تست آیات و 
روایات ( تست ھای غلط و 
شک دار و نزده خود را 

دوباره بزنید)
75دقیقھ

عربی یازدھم زدن تست ھای 
غلط و شکدار و نزده 

90دقیقھ

زدن آزمون ھای جامع 
آرایھ ادبی ( زمان دار 

بزنید و سپس تحلیل کنید )
75دقیقھ

حتما استراحت جمعھ
کنید

منطق زدن تست ھای غلط و 
شکدار و نزده 

90دقیقھ

زدن آزمون سراسری اقتصاد 
و تحلیل آن ھا ( آزمون را 

زمان دار بزنید)
75دقیقھ

روان شناسی زدن تست 
ھای غلط و شک دار و 

نزده و تحلیل آن ھا 
90دقیقھ

مطالعھ یازدھم

دوستان عزیز سایت انسانی ھا این ھفتھ آخر برنامھ پایھ یازدھم است و حکم جمع بندی را دارد 
حتما سایت را برای برنامھ تابستان کنکور 1401 چک کنید تا دوره کنکور خوبی را پشت سر بگذارید.

با آرزوی موفقیت برای ھمھ شما عزیزان 
                                                                   مشاوران انسانی یار

تالش کنید تا 
درس را در 

زمان آموزش 
مجازی یاد 
بگیرید تا 

مجور نشوید 
زمان اضافھ 

برای یادگیری 
بگذارید و 

بیشتر تمرین 
حل کنید و 
مطالعھ کنید

مطالعھ یازدھم

مطالعھ یازدھم

مطالعھ یازدھم

مطالعھ یازدھم

مطالعھ یازدھم

مطالعھ یازدھم


	هفته نهم

