
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--28
منطق

درس8

درسنامه + تست هاي دست گرمي

عربي 1

قواعد درس 8

اقتصاد

بخش 2 فصل 1

بخش غيرمحاسباتي

درسنامه و تست ارزيابي

فارسي 1

نصف ابيات درس 12

خوب بخوانيد

روانشناسي

درس 4

از ابتداي درس تا انواع حافظه

فنون ادبي 1

درس 4

4--29
فارسي 1

ادامه درس 12

تسلط كامل

منطق

درس8

همه تست هاي بخش اصل كار با 

تحليل و بررسي

عربي 1

ترجمه و درك مطلب درس 8

اقتصاد

بخش 2 فصل 1

بخش غيرمحاسباتي

پركاري تستي

روانشناسي

درس 4

از انواع حافظه تا خطاهاي حافظه

فنون ادبي 1

درس 5

4--30
منطق

درس 9

درسنامه + تست هاي دست گرمي

اقتصاد

بخش 2 فصل 2

درسنامه و تست ارزيابي

فارسي 1

گنج حكمت

حجم درس زياد نيست كه 

75دقيقه بخواهد) 

روانشناسي

درس 4

از خطاهاي حافظه تا چگونه 

مطالعه كنيم

فنون ادبي 1

درس 6

فارسي 311--4

نصف ابيات درس 13

منطق

درس 9

همه تست هاي اصل كار با تحليل 

و بررسي

اقتصاد

بخش 2 فصل 2

پركاري تستي

فارسي 1

درس 10 و گنج حكمت

روانشناسي

درس 4

از  چگونه مطالعه كنيم تا انتهاي 

درس

فنون 1

كارگاه تحليل فصل دوم

اين تمرين را جدي بگيريد.

5--1
منطق

درس 10

درسنامه + تست هاي دست گرمي

اقتصاد

بخش 2 فصل 3

درسنامه و تست ارزيابي

فارسي1

ادامه درس 13

روانشناسي

درس 4

براي جبران يا پركاري تستي

5--2

منطق

درس 10

همه تست هاي اصل كار با تحليل 

و بررسي

اقتصاد

بخش 2 فصل 3

پركاري تستي

فارسي 1

شعرخواني درس 13

شروع مرور و آزمون از درس 1 تا 

4 روانشناسي كه هفته بعد هم 

ادامه دارد.

5--3

برنامه مطالعاتي تابستان

ويژه كنكور 1400 نظام جديد

رشته علوم انساني                              هفته چهارم                                تهيه و تنظيم توسط:

به توصيه هايي كه در 

هفته قبل براي پركردن 

اين زنگ انتخابي گفته 

ام، همچنان پايبند 

باشيد

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.

استراحت. جبران. دانلود برنامه از سايت انسانيها

نكات برنامه ريزي و روش اجرا در هفته چهارم

هفته آينده ايستگاه هاي مروري خواهيد داشت براي درس هايي كه الزم باشد؛ مانند منطق و عربي و روانشناسي

هرگز نگران تمام كردن اين درس ها و شروع نكردن درس هاي ديگر نباشيد؛ با آسودگي خاطر كامل همين برنامه كه برايتان تنظيم كرده ام، اجرا كنيد. 

با اميد خدا به بهترين سطح آمادگي در پايان تابستان خواهيد رسيد.

موفق باشيد و بمانيد

رستم جو

منطق

به دليل دشواري و حجم 

زياد درس هاي اين هفته و 

اهميت انها، ترجيح دادم 

اين زنگ را همچنان براي 

منطق داشته باشيد


