
 روز اول

عربي 75 دقيقه

درس پنجم     

مطالعه متن و قواعد و حل تمرينات از 

كتاب درسي

اقتصاد 75 دقيقه   

فصل اول از بخش دوم

مطالعه كتاب درسي و درسنامه  از كتاب 

اقتصاد جامع كنكور مشاوران

زبان انگليسي 75 دقيقه 

گروه دوم:

حل و بررسي تست هاي  ساده و متوسط  ودشوار 

گرامردرس دوم + بازگشت به درسنامه( گرامر)  از كتاب 

زبان پايه 10.11 مشاوران

گروه اول:

حل و بررسي تست هاي سطح دشوار گرامر درس اول 

+ مطالعه لغات درس اول از كتاب زبان پايه 10.11 

مشاوران

منطق 75 دقيقه 

درس هفتم  

مطالعه كتاب درسي + مطالعه درسنامه از كتاب 

منطق جامع 10

روز دوم

عربي 75 دقيقه  

                 حل و بررسي 50 تست از 

كتاب عربي انساني 10.11 مشاوران +

اقتصاد 70 دقيقه    

فصل اول از بخش دوم

حل و بررسي تست هااز كتاب اقتصاد جامع 

كنكور

زبان انگليسي 75 دقيقه 

گروه دوم: 

حل و بررسي تست هاي ساده و متوسط واژگان درس 

سوم + مطالعه لغات درس سوم از كتاب زبان پايه 10.11 

گروه اول: 

حل و بررسي تست هاي ساده و متوسط و دشوار 

واژگان درس اول از كتاب زبان پايه 10.11

منطق 65 دقيقه 

حل و بررسي تست هاي درس هفتم از كتاب منطق 

جامع 10 + جبراني براي درسنامه و كتاب درسي 

درس هفتم

روز سوم

عربي 75 دقيقه 

درس پنجم

حل و بررسي ٤٢ تست از كتاب عربي 

انساني 10.11 + جبراني براي درس پنجم

اقتصاد 75 دقيقه  

فصل اول از بخش سوم 

مطالعه كتاب درسي و درسنامه از كتاب 

اقتصاد جامع كنكور

رياضي 75 دقيقه 

درس سوم از فصل آمار

مطالعه درسنامه + حل و بررسي 5 تست انتخابي

منطق 75 دقيقه

درس هشتم

مطالعه كتاب درسي + مطالعه درسنامه از كتاب 

منطق جامع 10

روز چهارم

عربي 75 دقيقه

درس ششم   

مطالعه متن و قواعد و حل تمرينات از 

كتاب درسي + حل و بررسي 10 تست

اقتصاد 60 دقيقه    

فصل اول از بخش سوم 

حل و بررسي تست ها از كتاب اقتصاد جامع 

كنكور

رياضي 75 دقيقه 

درس سوم از فصل آمار

حل و بررسي مابقي تست ها( 56 تست) 

منطق 75 دقيقه

درس هشتم

حل و بررسي تست هاي درس هشتم از كتاب منطق 

جامع 10 + جبراني براي درسنامه و كتاب درسي 

درس هشتم

روز پنجم

فنون ( بخش عروض)  75 دقيقه 

درس دوازدهم از كتاب دهم

مطالعه كتاب درسي + حل و بررسي ٢5 

تست از كتاب فنون ادبي پايه كنكور 

10.11 مشاوران

اقتصاد هر چند دقيقه بر اساس نياز خودتان 

جبراني يا مرور براي فصل هاي اول و دوم از 

بخش اول *به دليل اهميت*

درس انتخابي
منطق هر چند دقيقه بر اساس نياز خودتان

جبراني يا مرور قواعد درس 7 و ٨

روز ششم

عربي  75 دقيقه  

درس ششم

حل و بررسي تست هاي باقي مانده ( 6٨ 

تست)  از كتاب عربي انساني 10.11

اقتصاد هر چند دقيقه بر اساس نياز خودتان 

جبراني يا مرور براي فصل هاي سوم و چهارم 

از بخش اول *به دليل اهميت*

درس انتخابي

فنون 75 دقيقه 

مطالعه تحليل ابيات از دريچه قلمرو ها ( صفحه 161)  

+ حل و بررسي ٢7 تست

يك روز استراحت براي هفته خوب بعديروز هفتم

تابستان 98 فاز دوم 
هفتۀ سوم

ارائه توسط:
مرکز مشاوره انسانی يار
www.ensaniha.ir

برنامه مطالعاتی هدفدار ويژۀ کنکور 1400

پايۀ دهم به يازدهم علوم انسانی


