
تاريخ/نوبت هاي مطالعاتي
نوبت 1

90 دقيقه
نوبت 2

75 دقيقه

نوبت3

75 دقيقه

نوبت 4

75 دقيقه

نوبت 5

75دقيقه

نوبت 6

75-60دقيقه
نوبت انتخابي

4--21

منطق

درس6

درسنامه + تست هاي دست 

گرمي

عربي 1

قواعد درس 5

اقتصاد

بخش1 فصل 4

بخش غيرمحاسباتي

درسنامه و تست ارزيابي

فارسي 1

درس 8 و گنج حكمت

روانشناسي

درس3

از ابتداي درس تا «منابع 

توجه»

فنون ادبي 1

درس 1

درس 9 و هماي رحمت22--4

منطق

درس6

همه تست هاي بخش 

اصل كار با تحليل و 

بررسي

عربي 1

ترجمه و درك مطلب درس 5

اقتصاد

بخش1 فصل 4

بخش غيرمحاسباتي

پركاري تستي

روانشناسي

درس3

از منابع توجه تا ساماندهي 

توجه

فنون ادبي 1

درس 2

4--23

منطق

درس 7

درسنامه + تست هاي دست 

گرمي

( اين درس را خوب بخوانيد 

و يادبگيريد) 

عربي 1

قواعد درس 6

اقتصاد

بخش 1 فصل 4

قسمتي از درسنامه بخش هاي 

محاسباتي

فارسي 1

جبراني براي فصل 4

( چنانچه نياز بود، اين زمان 

را به اقتصاد بدهيد) 

روانشناسي

درس 3

از ساماندهي توجه تا 

ابتداي مكتب گشتالت

فنون ادبي 1

درس 3

4--24
اقتصاد

بخش 1 فصل 4

ادامه درسنامه بخش هاي 

محاسباتي

منطق

درس 7

همه تست هاي اصل كار 

با تحليل و بررسي

عربي 1

ترجمه و درك مطلب درس 6

فارسي 1

درس 10 و گنج حكمت

روانشناسي

درس 3

از مكتب گشتالت تا پايان 

درس

فنون 1

كارگاه تحليل فصل اول

اين تمرين را جدي بگيريد.

4--25

اقتصاد

مرور، پركاري تستي ويژه 

فصل 4 كه مهم است و 

سوالخيز!

ويژه مطالعه دوباره 

درس6و7 منطق

عربي 1

قواعد درس 7

فارسي 1

درس 11 و روان خواني

جبران براي درس 2 يا 

شروع مرور+پُركاري تستي

عربي 261--4

ترجمه و درك مطلب درس 7

فارسي 1

جبران يا پركاري فصل 5

روانشناسي

درس 3

مرور، پُركاري تستي

4--27

براي جبران هر جايي از 

برنامه اين هفته، چون 

ساعت مطالعه بيشتر شده 

بود، احتمالش هست به اين 

دو زنگ براي جبران نياز 

پيدا كنيد.

برنامه مطالعاتي تابستان

ويژه كنكور 1400 نظام جديد

رشته علوم انساني                              هفته سوم                                   تهيه و تنظيم توسط:

اين زنگ را به انتخاب 

خودتان درس بخوانيد. 

به دو روش براي آن 

برنامه ريزي كنيد:

1) همين االن براي آن 

پيشبيني كنيد و حتما 

خودتان را ملزم به اجرا 

بدانيد. 

2)  متناسب با درس هر 

روز، اين زنگ براي كار 

مهارتي يا همسو با يكي 

از دروس خوانده شده 

در روز باشد.

مانند: آرايه ادبي براي 

فارسي يا كار ويژه براي 

مسائل اقتصاد يا لغات 

عربي و . . .

استراحت. جبران. دانلود برنامه از سايت انسانيها

نكات برنامه ريزي و روش اجرا در هفته سوم

اين هفته يك نوبت مطالعه اضافه شده: فنون ادبي. حواستان به درس هاي 2 و 5 و 8 و 10 باشه؛ پايه هاي عروض و قافيه را كه در كتاب يازدهم و دوازدهم ميخونين توي اين درسهاست.

اقتصاد

آزمون از بخش 1

حتما اينكار را بكنيد

يك فصل از اقتصاد را اين هفته تموم ميكنين. حتما آزمون بگيريد از خودتون . سواالت ازمون هاي آزمايشي به راحت توي اينترنت و فضاي مجازي پيدا ميشه. 

سعي كردم وقت كافي براي اينكار را توي برنامه در نظر بگيرم ( دو زنگ) . يادتون باشه دو بخش اول اقتصاد مهمترين و سوال خيزترين جاي كتابتون هست.

موفق باشيد و بمانيد

رستم جو


