
 1400برنامه جمع بندی کنکور 

 

همراه  1400برنامه مطالعاتی کنکوربا سالم و عرض ادب خدمت داوطلبین کنکوری که تا اینجا 

 مشاورین انسانی یار بودند.

غه شما داوطلبین کنکور است جمع بندی دروس دغد ، قطعا با توجه به رسیدن ایام طالیی نوروز

 دست دهید. خواهید این ایام طالیی را ازو نمی

شما داوطلبین کنکور مطرح می از جمله سواالتی که با توجه به برنامه مطالعاتی پیش رو برای -

 شود:

 آیا تغییری در منابع مطالعاتی صورت می گیرد؟ 

 آیا باید کتاب جدیدی تهیه کنیم ؟

وانید برای اگر شما کتاب های جامع را تهیه کرده اید ، تست های آن را به اتمام رساندید ، می ت

 استفاده کنید. کتاب های تیزشیمپرکاری تستی از 

کتاب علوم انسانی انتشارات مشاوران 23، حتما اگر کتاب های جامع را ندااشتید

 انتشارات مشاوران آموزش را تهیه کنید. کتاب عمومی12آموزش+

 از چه تاریخی این برنامه جمع بندی شروع می شود؟-

 1400ن فروردی27الی 1400فروردین 7

 حداقل مطالعه روزانه در دوران جمع بندی چه مقدار می باشد ؟-

 باشد.میساعت  10روزانه میانگین ساعت مطالعاتی 

خب حاال می رسیم سروقت آن دسته از داوطلبین کنکوری که تازه شروع به مطالعه کرده اند -

 آشنا شدند  1400، یا اینکه تازه با برنامه مطالعاتی کنکور

 آیا ما می توانیم با توجه به شرایطی که داریم از این برنامه استفاده کنیم ؟ 



می توانید با این برنامه شروع به مطالعه کنید اما شما باید برنامه را تقسیم بندی کنید به  ،بله

اگر حجم مطالعه دروس زیاد است  )یک روز مطالعه / روز بعد پرکاری تستی(.این صورت که 

واحد مطالعاتی تقسیم کنید سپس پرکاری تستی داشته باشید. همچنین  3الی  2ه توانید بمی

توانید دروسی که ضریب باالتری را اگر برایتان دشوار است که همه درس هارا مطالعه کنید، می

 برای رشته مورد نظرتان دارد انتخاب کنید و بخوانید.

به صورت چیده نشده است بلکه بعضی دروس همچون درس ریاضی ،در برنامه درس به درس -

مبحث را مطالعه نکردید الزم نیست در برنامه جمع قرار داده شده و اگر در طول سال آن مبحثی 

 بندی اجرا کنید. 

را از  فایل برنامه کار مهارتیبرای اجرا برنامه کار مهارتی به مطلب کار مهارتی مراجعه کرده و 

 آن جا دانلود کنید. اجباری بر انجام کار مهارتی نیست اما بسیار برایتان مفید است.

 تحلیل تست بسیار مهم استفراموش نکنید ، همانطور که چندین بار این مسئله را مطرح کردیم 

 ها عمومی/ها را از سایت انسانی 99پس بعد از جمع بندی حتما تحلیل دروس مختلف کنکور

 کنید. مطالعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هفته اول

 

 

 

 اولروز هفته
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

00/1/7

ادبیات دهم درس1تا9 
پرکاری تستی

90دقیقه

اقتصاد دهم بخش1 پرکاری 

ن بخش  تستی متی

75دقیقه

جمع بندی تاری    خ و 

) هر درس و پایه ای 
ن
جغراف

را که مطالعه کرده اید 

برایش پرکاری تستی انجام 

 داشته 
ن
دهید و یا روخوات

باشید(

زبان دهم درس 1و2 
پرکاری تستی

90دقیقه

ریاضن و آمار دوازدهم فصل 

شمارش و احتمال پرکاری 
تستی

75دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه کار 
ی
مهارت

 در سایت قرار گرفته 
ی
مهارت

شده است حتی یم توانید این 

برنامه را بعد از دوران جمع 

بندی تان انجام دهید

60دقیقه

ن
ات جبر

یکشنبه

00/1/8

اقتصاد دهم بخش1 

پرکاری تستی مسائل 

بخش ) یم توانید کتاب 

مسائل را تهیه کنید و از 

آن استفاده کنید(

75دقیقه

ادبیات دهم درس10 تا 18 
پرکاری تستی

90دقیقه

عرتر دهم درس1 تا 4 

)پرکاری تستی ترجمه (

75دقیقه

جامعه شنایس دهم 

درس 1تا7 پرکاری تستی 

90دقیقه

ریاضن و آمار دوازدهم فصل 
الگو و دنباله ها پرکاری تستی

75دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه کار 
ی
مهارت

 در سایت قرار گرفته 
ی
مهارت

شده است حتی یم توانید این 

برنامه را بعد از دوران جمع 

بندی تان انجام دهید

60دقیقه

ن
ات جبر

دوشنبه

00/1/9

ادبیات دهم جمع 

بندی کل پایه ) مطالعه 

نکات و خالصه نوییس 

ها (

90دقیقه

زبان دهم درس 3و4 پرکاری 
تستی

90دقیقه

روان شنایس یازدهم فصل 

1 و2 پرکاری تستی 

75دقیقه

اقتصاد دهم بخش2 

ن  پرکاری تستی متی

بخش 

75دقیقه

 (
ن
جمع بندی تاری    خ و جغراف

هر درس و پایه ای را که 

مطالعه کرده اید برایش 

پرکاری تستی انجام دهید و یا 

 داشته باشید(
ن
روخوات

دیتن دهم درس 1تا7 پرکاری 
تستی

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه کار 
ی
مهارت

 در سایت قرار گرفته 
ی
مهارت

شده است حتی یم توانید 

این برنامه را بعد از دوران 

جمع بندی تان انجام دهید

60دقیقه

سه شنبه

00/1/10

ادبیات یازدهم  
درس1تا9 پرکاری تستی

90دقیقه

زبان دهم جمع بندی پایه ) 

مطالعه نکات و خالصه 

نوییس ها (

90دقیقه

اقتصاد دهم بخش2 پرکاری 

تستی مسائل بخش ) 

یم توانید کتاب مسائل را 

تهیه کنید و از آن استفاده 

کنید(

75دقیقه

دیتن دهم درس 8 تا 
14 پرکاری تستی

90دقیقه

جامعه شنایس دهم 

درس8تا 14 پرکاری تستی 

90دقیقه

ریاضن و آمار پرکاری تستی 

مباحث آمار هر سه پایه 

75دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه کار 
ی
مهارت

 در سایت قرار گرفته 
ی
مهارت

شده است حتی یم توانید 

این برنامه را بعد از دوران 

جمع بندی تان انجام دهید

60دقیقه

چهارشنبه

00/1/11

ریاضن و آمار پرکاری 

تستی مباحث آمار هر 

سه پایه 

75دقیقه

ادبیات یازدهم  درس 10 تا 
18پرکاری تستی

90دقیقه

جامعه شنایس دهم جمع 

بندی پایه ) مطالعه نکات و 

خالصه نوییس ها (

75دقیقه

روان شنایس یازدهم 

فصل 3و4 پرکاری 

تستی 

75دقیقه

عرتر دهم درس1تا4 

)پرکاری تستی قواعد(

90دقیقه

منطق درس 1تا 5 پرکاری 

تستی 

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه کار 
ی
مهارت

 در سایت قرار گرفته 
ی
مهارت

شده است حتی یم توانید 

این برنامه را بعد از دوران 

جمع بندی تان انجام دهید

60دقیقه

پنجشنبه

00/1/12

دیتن دهم جمع بندی 

پایه ) مطالعه نکات و 

خالصه نوییس ها (

90دقیقه

اقتصاد دهم بخش3 پرکاری 

ن بخش  تستی متی

90دقیقه

منطق درس 6 تا 10 پرکاری 

تستی 

90دقیقه

علوم و فنون دهم مرور 

تاری    خ ادبیات پایه 

60دقیقه

عرتر دهم درس 5 تا 8 

)پرکاری تستی ترجمه (

75دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه کار 
ی
مهارت

 در سایت قرار گرفته 
ی
مهارت

شده است حتی یم توانید این 

برنامه را بعد از دوران جمع 

بندی تان انجام دهید

60دقیقه

ن
ات جبر

جمعه

00/1/13

اقتصاد دهم بخش3 

پرکاری تستی مسائل 

بخش ) یم توانید کتاب 

مسائل را تهیه کنید و از 

آن استفاده کنید(

60دقیقه

منطق جمع بندی) مطالعه 

نکات و خالصه نوییس ها (

75دقیقه

علوم و فنون دهم عروض و 
قافیه پرکاری تستی

60دقیقه

احت اسبی



 هفته دوم

 

 

 

 

 

 

 

 اولروز هفته
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

00/1/14

علوم و فنون دهم پرکاری 

تستی آرایه پایه 

90دقیقه

عرتر دهم درس5 تا 

8)پرکاری تستی قواعد(

90دقیقه

ریاضن و آمار یازدهم گزاره 

ها و استدالل ریاضن پرکاری 
تستی

75دقیقه

زبان یازدهم درس 
1پرکاری تستی

75دقیقه

جامعه شنایس یازدهم 

درس 1تا 5 پرکاری تستی 

90دقیقه

روان شنایس یازدهم 

فصل 5 و 6 پرکاری تستی 

75دقیقه

ادبیات یازدهم جمع 

بندی کل پایه ) مطالعه 

نکات و خالصه نوییس 

ها (

90دقیقه

یکشنبه

00/1/15

زبان یازدهم درس 2 و3 
پرکاری تستی

90دقیقه

ریاضن و آمار دهم عبارت 
ی پرکاری تستی های جبر

75دقیقه

فلسفه یازدهم درس 1 تا 5 

پرکاری تستی 

90دقیقه

اقتصاد دهم جمع بندی 

بخش 1 و 2 و 3 ) مرور 

نکات و خالصه نوییس 

ها و زدن تست های 

مسائل(

90دقیقه

عرتر یازدهم درس1 تا 4 

)پرکاری تستی ترجمه (

75دقیقه

دیتن یازدهم درس 1تا6 
پرکاری تستی

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت قرار 
ی
کار مهارت

گرفته شده است حتی 

یم توانید این برنامه را 

بعد از دوران جمع بندی 

تان انجام دهید

60دقیقه

دوشنبه

00/1/16

ریاضن و آمار دوازدهم 

ریشه nام و توان گویا 
پرکاری تستی

90دقیقه

زبان یازدهم جمع بندی ) 

مرور نکات و خالصه 

نوییس ها ( 

90دقیقه

جامعه شنایس یازدهم 

درس 6 تا 10 پرکاری تستی 

90دقیقه

جمع بندی تاری    خ و 

) هر درس و پایه 
ن
جغراف

ای را که مطالعه کرده اید 

برایش پرکاری تستی انجام 

 داشته 
ن
دهید و یا روخوات

باشید(

عرتر یازدهم درس 5 تا 7 

 )پرکاری تستی ترجمه (

75دقیقه

دیتن یازدهم درس 7 تا 
12پرکاری تستی

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت قرار 
ی
کار مهارت

گرفته شده است حتی 

یم توانید این برنامه را 

بعد از دوران جمع بندی 

تان انجام دهید

60دقیقه

سه شنبه

00/1/17

علوم و فنون یازدهم مرور 

تاری    خ ادبیات پایه 

75دقیقه

فلسفه یازدهم درس 6 تا 

8 پرکاری تستی 

75دقیقه

ریاضن و آمار دهم معادله 
درجه دوم پرکاری تستی

90دقیقه

جامعه شنایس یازدهم 

درس 11تا15 پرکاری 

تستی 

90دقیقه

دیتن یازدهم درس 13 تا 
18 پرکاری تستی

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت قرار 
ی
کار مهارت

گرفته شده است حتی 

یم توانید این برنامه را 

بعد از دوران جمع بندی 

تان انجام دهید

60دقیقه

ن
ات جبر

چهارشنبه

00/1/18

فلسفه یازدهم درس 9 تا 

11 پرکاری تستی 

90دقیقه

جامعه شنایس یازدهم 

جمع بندی ) مرور نکات 

و خالصه نوییس ها (  

90دقیقه

ریاضن و آمار مبحث تابع 
پرکاری تستی

75دقیقه

زبان دوازدهم درس 
1پرکاری تستی

75دقیقه

علوم و فنون یازدهم 

عروض و قافیه پرکاری 
تستی

75دقیقه

عرتر یازدهم درس1 تا 4 

)پرکاری تستی قواعد (

90دقیقه

روان شنایس یازدهم 

فصل 7و8 پرکاری تستی 

75دقیقه

پنجشنبه

00/1/19

علوم و فنون یازدهم پرکاری 

تستی آرایه پایه 

90دقیقه

روان شنایس یازدهم 

جمع بندی ) مرور نکات 

و خالصه نوییس ها (  

90دقیقه

عرتر یازدهم درس5تا7 

)پرکاری تستی قواعد (

75دقیقه

دیتن یازدهم  جمع بندی 

) مرور نکات و خالصه 

نوییس ها (  

90دقیقه

فلسفه یازدهم جمع 

بندی ) مرور نکات و 

خالصه نوییس ها (  

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت قرار 
ی
کار مهارت

گرفته شده است حتی 

یم توانید این برنامه را 

بعد از دوران جمع بندی 

تان انجام دهید

60دقیقه

ن
ات جبر

جمعه

00/1/20

اقتصاد دهم بخش4 پرکاری 

ن بخش ) چون  تستی متی

بیشبی مطالب این بخش 

حافظه ای هستند بهبی 

ن داشته  است مرور نب 

باشید(

90دقیقه

فلسفه دوازدهم درس 1 
تا 4 پرکاری تستی

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت قرار 
ی
کار مهارت

گرفته شده است حتی 

یم توانید این برنامه را 

بعد از دوران جمع بندی 

تان انجام دهید

60دقیقه

آزمون جمع بندی دروس پایه دهم و یازدهم + تحلیل آزمون ) نکته برداری و هایالیت کردن اشتباهات در 

زمان تحلیل فراموش نشود (

زمان دار آزمون بزنید و فضای کنکور را برای خودتان تدایع کنید.



 

 هفته سوم

 

 

 اولروز هفته
ی
 دومنوبت مطالعات

ی
 سومنوبت مطالعات

ی
 چهارمنوبت مطالعات

ی
 پنجمنوبت مطالعات

ی
 ششمنوبت مطالعات

ی
 هفتمنوبت مطالعات

ی
نوبت مطالعات

شنبه

00/1/21

اقتصاد دهم بخش5 

ن بخش  پرکاری تستی متی

) چون بیشبی مطالب 

این بخش حافظه ای 

هستند بهبی است مرور 

ن داشته باشید( نب 

90دقیقه

ادبیات دوازدهم 
درس1تا9 پرکاری تستی

90دقیقه

ریاضن و آمار مبحث 
تابع پرکاری تستی

75دقیقه

دیتن دوازدهم درس 1تا 
4پرکاری تستی

75دقیقه

علوم و فنون دوازدهم 

مرور تاری    خ ادبیات پایه 

60دقیقه

جامعه شنایس دوازدهم 

درس 1تا3 پرکاری تستی 

75دقیقه

ن
ات جبر

یکشنبه

00/1/22

دیتن دوازدهم درس 5 تا 
8 پرکاری تستی

75دقیقه

اقتصاد دهم جمع بندی 

) مرور نکات و خالصه 

نوییس ها (   

90دقیقه

فلسفه دوازدهم درس 
5 تا 8 پرکاری تستی

90دقیقه

زبان دوازدهم درس 
2پرکاری تستی

75دقیقه

علوم و فنون دوازدهم 

مرور تاری    خ ادبیات پایه 

60دقیقه

عرتر دوازدهم درس1 تا 

3)پرکاری تستی ترجمه (

75دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت 
ی
کار مهارت

قرار گرفته شده است 

حتی یم توانید این برنامه 

را بعد از دوران جمع 

بندی تان انجام دهید

60دقیقه

دوشنبه

00/1/23

اقتصاد دهم جمع بندی 

مسائل ) مرور نکات و 

خالصه نوییس ها (   

45دقیقه

دیتن دوازدهم درس 9 تا 
13پرکاری تستی

90دقیقه

ادبیات دوازدهم 

درس10تا 18 پرکاری 
تستی

90دقیقه

عرتر دوازدهم درس4 و 

5)پرکاری تستی ترجمه (

60دقیقه

زبان دوازدهم درس 
3پرکاری تستی

75دقیقه

علوم و فنون دوازدهم 

عروض و قافیه پرکاری 
تستی

75دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت 
ی
کار مهارت

قرار گرفته شده است 

حتی یم توانید این برنامه 

را بعد از دوران جمع 

بندی تان انجام دهید

60دقیقه

سه شنبه

00/1/24

ادبیات دوازدهم جمع 

بندی کل پایه ) مطالعه 

نکات و خالصه نوییس 

ها (

90دقیقه

فلسفه دوازدهم درس 
9تا12 پرکاری تستی

75دقیقه

زبان دوازدهم جمع 

بندی ) مرور نکات و 

خالصه نوییس ها ( 

90دقیقه

عرتر دوازدهم درس1 تا 

3)پرکاری تستی قواعد (

75دقیقه

علوم و فنون دوازدهم 

پرکاری تستی آرایه پایه 

90دقیقه

جامعه شنایس دوازدهم 

درس 4تا7 پرکاری تستی 

90دقیقه

انجام برنامه کار 

)اختیاری( برنامه 
ی
مهارت

 در سایت 
ی
کار مهارت

قرار گرفته شده است 

حتی یم توانید این برنامه 

را بعد از دوران جمع 

بندی تان انجام دهید

60دقیقه

چهارشنبه

00/1/25

فلسفه دوازدهم جمع 

بندی ) مرور نکات و 

خالصه نوییس ها (  

90دقیقه

جامعه شنایس دوازدهم 

درس8تا10  پرکاری 

تستی 

75دقیقه

عرتر دوازدهم درس4 و 

5)پرکاری تستی قواعد (

75دقیقه

ریاضن و آمار جمع 

بندی ) مرور نکات و 

خالصه نوییس ها (  

90دقیقه

دیتن دوازدهم جمع 

بندی ) مرور نکات و 

خالصه نوییس ها (  

75دقیقه

جمع بندی تاری    خ و 

) هر درس و پایه 
ن
جغراف

ای را که مطالعه کرده 

اید برایش پرکاری تستی 

انجام دهید و یا 

 داشته باشید(
ن
روخوات

ن
ات جبر

پنجشنبه

00/1/26

عرتر جمع بندی هر 

سه پایه 

90دقیقه

جامعه شنایس دوازدهم 

جمع بندی ) مرور نکات 

و خالصه نوییس ها (  

90دقیقه

جمع بندی تاری    خ و 

) هر درس و پایه 
ن
جغراف

ای را که مطالعه کرده 

اید برایش پرکاری تستی 

انجام دهید و یا 

 داشته باشید(
ن
روخوات

ن
ات جبر

ن
ات جبر

ن
ات جبر

ن
ات جبر

جمعه

00/1/27

آزمون جمع بندی دروس پایه دوازدهم + تحلیل آزمون ) نکته برداری و هایالیت کردن اشتباهات در زمان تحلیل فراموش نشود (

زمان دار آزمون بزنید و فضای کنکور را برای خودتان تدایع کنید.


