
 برنامه مطالعاتی هفته دوم 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  

)اگر برای درس اول روان شناسی قرار داده شده است نوبت جبرانیدر این هفته یک 

(آزمون های آزمایشی را دانلود کنید.توانید عالقه مند به زدن تست بیشتر هستید می  

مورد بعدی اضافه شدن کار مهارتی مربوط به قلمرو ادبی است. برای انجام دادن این 

انتشارات د از کتاب قلمرو ادبی از مجموعه کتاب های مبحثی توانیتی میاالعنوبت مط

بر ساس میزان اهمیت مشاوران استفاده کنید. نحوه قرار دادن مباحث در این نوبت نیز 

هر آرایه در کنکور و به ترتیب قرار گرفتن هر آرایه در کتاب علوم و فنون است. ابتدا 

ودتان چند تست بزنید.ارزیابی خنکات کنکوری را مطالعه کرده و برای   

کار مهارتی بعدی مربوط به کار مهارتی عروض و قافیه است. لزوم وجود این نوبت 

در بیاورید و سماعی  ر را به صورتاین است که شما بتوانید وزن شعا برایمطالعاتی 

زمان کمتری را برای مطالعه این بخش در پایه دوازدهم بگذارید و بیشتر پرکاری تستی 

. در این هفته بخش مربوط به قافیه قرار داده شده است.داشته باشید  
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