برنامه مطالعاتی نوروز ویژه داوطلبان کنکور97

سال چهارم رشته انسانی
یا مقلب القلوب و االبصار...
آغاز بهار  97برای شما دانش آموز کنکوری متفاوت از گذشته است ،نحوه استفاده شما از این فرصت طالیی میتواند در زندگی و آینده شما تاثیر گذار باشد ،امید
داریم با تعهد شما به این برنامه مطالعاتی که جامع ،دقیق و اصولی برنامه ریزی شده بتوانیم شما را در پیشرفت و گذر از این برهه مهم زندگیتان همراهی کنیم.

چند نکته:
 ) 1فراموش نکنیم الویت اول ما پایدار کردن نقاط قوت ما است و در الویت دوم باید مباحثی که در آنها شرایط متوسط و ضعیفی داریم را به حد قابل قبول برسانیم.
 )2اگر به دلیل کند بودن سرعت و یا هر دلیلی قصد نخواندن مبحثی داشتیم ،سعی کنیم در مبحثی دیگر که بودجه بندی آن در کنکور قابل توجه است و در مدت
زمان کمتر میتوانیم تسلط خودمان را در آن مبحث افزایش دهیم ،به فکر جبران باشیم.
 ) 3تست زدن در کنکور از اهمیت زیادی برخوردار است ،سعی کنید بیش از نیمی از هر بازه زمانی خود را به تست زدن اختصاص دهیم ،سرعت عمل خود را در تست
زدن افزایش دهیم و اگر تعداد تست ها زیاد است به صورت مضربی تست بزنیم.
 )4بیش از  %85دانش آموزانی که در کنکور موفق شده اند در بازه مطالعاتی نوروز ازباالترین زمان مطالعه و بهترین کیفیت مطالعه برخوردار بوده اند ،امید داریم شما
هم در پایان این دوره از عملکرد خود راضی باشید
 ) 5سعی کردیم برنامه مطالعاتی را زودتر در اختیار شما قرار بدهیم تا راحت تر بتوانید خودتان را همراه کنید ،این برنامه از  25اسفند تا  12فروردین طرح ریزی شده

کنکورآساناست (انتشاراتگیلنا)

ساعت
 08:45الی 07:15

 09:30الی 08:45

 11:15الی 09:45

 13:00الی 11:30

 14:30الی 13:00

 16:00الی 14:30

 18:00الی 16:30

 20:00الی 18:30

 ....الی 20:30

تاریخ

96/12/25

اقتصاد
مقدمات و تولید و بازار

96/12/26

اقتصاد
مدیریت کالن اقتصادی

96/12/27

اقتصاد
توسعه اقتصادی

96/12/28

اقتصاد
بازارهای مالی

96/12/29

اقتصاد
اقتصاد جهان

زبان  - 3درس 1

ریاضی 1

ادبیات فارسی 2

( گرامر ،ترجمه و تست)

اعداد و مجموعه ها

( درس  1تا ) 5

زبان  - 3درس 2

ریاضی 1

ادبیات فارسی 2

( گرامر ،ترجمه و تست)

زبان  - 3درس 3
( گرامر ،ترجمه و تست)

زبان  - 3درس 4

توان رسانی و ریشه گیری
چندجمله ای ها و اتحادها

ریاضی 1
معادالت درجه  1و خطی
نسبت های مثلثاتی

ریاضی 1

(درس  6تا ) 11

ادبیات فارسی 2
(درس  12تا )15

ادبیات فارسی 2

عبارت های گویا

(درس  16تا )20

زبان  - 3درس 5

ریاضی 1

ادبیات فارسی 2

( گرامر ،ترجمه و تست)

نامعادالت درجه1

(درس  21تا )24

( گرامر ،ترجمه و تست)

معادالت درجه2

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

منطق

دینی 2

جامعه شناسی 1

بخش 1و 2

(درس  1تا )2

بخش اول

منطق

دینی 2

بخش3

(درس  3تا )4

منطق

دینی 2

جبرانی

چهارشنبه سوری
جامعه شناسی2

جبرانی

بخش 4

)درس  5تا (6

بخش دوم

منطق

دینی 2

جامعه شناسی 2

بخش 5

)درس  7تا (8

جمع بندی

عربی2

دینی 2

ســال نـــو

( درس  1تا ) 3

)درس  9تا (10

مــــبــــارک

جبرانی

ساعت
تاریخ

 08:45الی 07:15

 09:30الی 08:45

 11:15الی 09:45

 96/12/30تا

دید و بازدید نوروزی

97/01/01

97/01/02

97/01/03

97/01/04

97/01/05

97/01/06

97/01/07

 13:00الی 11:30

 14:30الی 13:00

 16:00الی 14:30

 18:00الی 16:30

 20:00الی 18:30

 ....الی 20:30

روانشناسی

زبان  - 3درس6

ریاضی 3

زبان فارسی3

کلیات

)گرامر ،ترجمه و تست (

تابع ( بخش ) 1

( درس  1تا ) 5

روانشناسی

دینی 2

ریاضی 3

زبان فارسی3

رشد

)درس  13تا (14

تابع (بخش )2

( درس  6تا ) 10

روانشناسی

عربی 2

ریاضی 3

زبان فارسی3

فرایندهای شناختی

)درس  10تا (12

معادله و تابع درجه2

( درس  11تا ) 16

روانشناسی

آزمونک کل

ریاضی 3

زبان فارسی3

سالمت و اختالل روانی

زبان 3

ترکیبات ( بخش ) 1

( درس  17تا ) 20

روانشناسی

آزمونک کل

ریاضی 3

زبان فارسی3

جمع بندی

عربی 2

ترکیبات (بخش )2

آزمون جامع پایه

) درس  21تا ( 26

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

آرایه ادبی

عربی 2

دینی 2

مقدمات

( درس  4تا ) 6

)درس  11تا (12

آرایه ادبی

تاریخ ایران و جهان

عربی 2

قالب های شعر فارسی

بخش 1

)درس  7تا (9

آرایه ادبی

تاریخ ایران و جهان

دینی 2

بیان

بخش 2

)درس  15تا (16

آرایه ادبی

آزمونک کل

عربی 2

بدیع

دینی 2

)درس  13تا (16

آرایه ادبی
ترکیبی بیان و بدیع

آزمونک کل
ادبیات فارسی 2و
زبان فارسی 3

جمع بندی کلی برای

آزمون جامع فردا

جبرانی
جبرانی
جبرانی
جبرانی
جبرانی

تحلیل آزمون و رفع اشکال  +جبران عقب ماندگیها

ساعت
 08:45الی 07:15

 09:30الی 08:45

 11:15الی 09:45

 13:00الی 11:30

 14:30الی 13:00

 16:00الی 14:30

 18:00الی 16:30

 20:00الی 18:30

 ....الی 20:30

تاریخ
97/01/08

97/01/09

97/01/10

97/01/11

97/01/12

97/01/13

ریاضی 4

زبان پیش

فلسفه 4

عربی 4

استدالل ریاضی

درس  1تا 2

فصل 1تا 3

درس  1تا 2

ریاضی 4

عربی4

فلسفه 4

دینی پیش

دنباله های اعداد

درس  3تا 4

 4تا 6

درس  1تا 3

ریاضی 4

زبان پیش

فلسفه 4

دینی پیش

لگاریتم

درس  3تا 4

 7تا 9

درس  4تا 6

ریاضی 4

عربی 4

فلسفه 4

دینی پیش

مدل سازی

درس  5تا 6

 10تا 11

درس  7تا 8

ریاضی 4

عربی 4

فلسفه 4

دینی پیش

احتمال مقدماتی

درس  7تا 8

 12تا 13

درس  9تا 10

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

نهار و استراحت

جغرافیا پیش

ادبیات فارسی پیش

علوم اجتماعی

درس  1تا 4

درس  1تا 7

درس  1تا 3

جغرافیا پیش

ادبیات فارسی پیش

علوم اجتماعی

درس  5تا 8

درس  8تا 13

درس  4تا 6

جغرافیا پیش

ادبیات فارسی پیش

علوم اجتماعی

درس  9تا 12

درس  14تا 18

درس  7تا 9

تاریخ شناسی

ادبیات فارسی پیش

علوم اجتماعی

درس  1تا 7

درس  19تا 23

درس  10تا 12

تاریخ شناسی

ادبیات فارسی پیش

علوم اجتماعی

درس  8تا 14

درس  24تا 28

درس  13تا 14

سیزده به در (روز طبیعت)

جبرانی
جبرانی
جبرانی
جبرانی
جبرانی

تذکرات :
 )1در این برنامه با توجه به آزمون های آزمایشی با جامعه آماری باال ،به جمع بندی دروس پایه دوم دبیرستان و پیش  1توجه شده است.

 )2در هر روز از برنامه مطالعاتی ،در آخر بازه ای به نام جبرانی وجود دارد که برای جبران مطالب به جا مانده از هر بازه درسی روزانه و جمع بندی آن مطلب و یا حتی
تست زدن بیشتر اختصاص داده شده.
 )3از دانش آموزان عزیز درخواست میکنیم هر درس و مطلب را در زمانی که به آن اختصاص یافته مطالعه کنند و اگر حتی  1صفحه از جزوه و کتاب آنها باقی مانده
بود در پایان بازه درسی به آن ادامه ندهند و در بازه جبرانی به آن بپردازند.
 )4برای کنترل زمان هر بازه پیشنهاد میکنیم از ساعت و یا کورنومنت آالرم دار استفاده کنید تا شروع و پایان هر بازه مشخص باشد.
 )5در تاریخ های  5و  6فروردین بازه هایی در برنامه قرار دارد به نام آزمونک ،هدف از این بازه ها جمع بندی دروس عمومی و آماده شدن برای آزمون جامع 7
فروردین است ،به شما پیشنهاد میکنیم در بازه زمانی مشخص و با قراردادن خود در فضای امتحانی این آزمونک ها را اجرا کنید.
 )6ما در این برنامه ضمن در نظر گرفتن مناسبتهای مختلف اعم از "چهارشنبه سوری ،زمان تحویل سال ،دید و بازدید های الویت دار نوروز ،سیزده به در" و دو بازه
زمانی (  14:30تا  ) 13برای استراحت و نهار و (  18:30تا  )18برای میان وعده ،سعی شده به تمام جنبه های علمی ،فرهنگی و اجتماعی پرداخته شود.
 )7برای مطالعه و جمع بندی هر درس ما به شما مجموعه کتاب های انتشارات گیلنا را پیشنهاد میکنیم تا ضمن مطالعه جزوات دقیق این انتشارات با جدیدترین تیپ
سواالت و تست های ادوار مختلف کنکور آشنا شوید.

کنکورآساناست (انتشاراتگیلنا)

