
 

 

 گام تا کنکور 3 برنامه ی درسی و روش مطالعه

 ویژه ی همراهان گروه مشاوره ی خاکسار 

 مطالعه و بودجه بندی مناسب برای مطالعه ی هر درس کنکوری ارائه شده است. و منبع در این برنامه برای شما روش

 شبیه سازی شود. در این سه هفته نیز 96تا  94سعی شود حتما کنکورهای 

 

 ادبیات و زبان فارسی

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول 

 کل سال دوم:  
 کلمه، تاریخ ، اعالم

 کل سوم:
 کلمه، تاریخ، اعالم

 کل پیش:
 کلمه + در آمد پیش

 تست روزانه: قرابت، زبان فارسی، آرایه آرایهتست روزانه: قرابت، زبان فارسی،  تست روزانه: قرابت، زبان فارسی، آرایه
 روش اول مطالعه:

 مرور کلمات ستاره دار، اعالم و تاریخ ادبیات هر کتاب +تست های قرابت آرایه و زبان فارسی روزانه از منبع جمع بندی سایت

 روش دوم مطالعه:
 کنکور + تست جامع عمومی دو جلدی سایت 96تا  90روزانه منبعمرور کلمات، اعالم و تاریخ ادبیات طبق برنامه + تست جامع ادبیات 

 

 عربی

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول 

 7و6و5و4قواعد و کلمات سوم  2و1+ سوم  10و 9و  8قواعد و کلمات سال دوم  7تا  1قواعد و کلمات سال دوم 

 تست متن +ترجمه روزانه تست متن +ترجمه روزانه تست متن +ترجمه روزانه

 روش اول مطالعه:
 برای هر مبحث + تست های روزانه متن و ترجمه + مرور کلمه انتهای کتاب 96تا  90خواندن خالصه ی قواعد طبق برنامه + تست های کنکور

 دوم مطالعه:روش 
 حل تست جامع روزانه+ ررفع اشکال + تورق گرامر و کلمه طبق برنامه

 منبع تست:
 کنکور+ کتاب دو جلدی سایت

 دین و زندگی

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول  پایه

 16تا  12 درس 11تا  6 درس 5تا  1درس  سال دوم

 16تا  12 درس 11تا  6 درس 5تا  1 درس سال سوم

 10تا  7 درس 6تا  4 درس 3تا  1 درس سال چهارم

 روش اول مطالعه:
 خواندن دروس از روی کتاب درسی طبق برنامه به روش تجسم خالق + تست های سراسری هر بخش

 روش دوم مطالعه:
 مرور آیات روزانه طبق برنامهور رفع اشکال آن ها +  96تا  93حل تست های جامع از کنکورهای 
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 زبان

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول 

 2کلمه و گرامر پیش 1کلمه و گرامر پیش  کلمه و گرامر سوم

 روش اول مطالعه:
 تست های روزانه متن و ترجمه + مرور کلمه انتهای کتاببرای هر مبحث +  96تا  90خواندن خالصه ی قواعد طبق برنامه + تست های کنکور

 روش دوم مطالعه:
 حل تست جامع روزانه+ ررفع اشکال + تورق گرامر و کلمه طبق برنامه

 منبع تست:
 کنکور+ کتاب دو جلدی سایت

 زیست شناسی

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول  پایه

 8و 7فصل های  6و  5فصل های  4تا1فصل های  سال دوم

 11و  10و 9فصل های  4تا  1فصل های  8تا  5فصل های  سال سوم

 11و  10و  9فصل های  8و 7و 6و 4و  3فصل های  5و  2و  1فصل سال چهارم

 روش مطالعه ی تجسم خالق از روی کتاب درسی:
 .قید هاو  حاشیه نویسی شدهنکات ، جمالت ،هابستن چشم ها  تجسم شکل

 تست زنی:

 .و تست های جمع بندی سایت 96تا  90فقط از تست های کنکور 

 شیمی

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول  پایه

 2و  1فصل  5فصل 4و  3فصل  سال دوم
 محلول ترمودینامیک استوکیومتری سال سوم

 الکتروشیمی اسید و باز 2و  1فصل چهارمسال 
 روش اول مطالعه:

 بستن چشم و تجسم متن، نمودارهاو حاشیه نویسی ،تجسم از روی کتاب درسی 

 روش دوم مطالعه:
 برنامه از کتاب تست جامع زدن و رفع اشکال + تورق فصول

 :تست زنی
 + تست های جمع بندی سایت 96تا  90تست های کنکور 

@moshaver_khaksar



 

 

 مطالعه ی دروس ریاضیات و فیزیکروش 

  روش اول:

 + تست های جمع بندی سایت 96تا  90مطالعه ی خالصه درس + تست های کنکور 

 روش دوم:

 های جامع و رفع اشکال آن + مرور نکات + فرمول های فصول طبق برنامهحل تست

 

 

 فیزیک

 تیر 1خرداد تا  26 هفته سوم خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول  پایه

 فشار و گرما نور و عدسی کار و انرژی دوماول و 
 ی ریاضی(ترمودینامیک )رشته 4و  3فصل  2و  1فصل  سال سوم

 نوسان، موج و صوت حرکت و دینامیگ سال چهارم
موج، الکترومغناطیس، فیزیک اتمی، 

 فیزیک هسته ای

 ی تجربیریاضی رشته

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول 

 دنباله -حدو پیوستگی -تابع –احتمال 
ماتریس  –انتگرال  –کاربرد مشتق  -مشتق 

 تابع نمایی و لگاریتم  –
هندسه  –آمار –مثلثات  –مقاطع مخروطی 

 پایه

 )رشته ی ریاضی(دیفرانسیل و ریاضی پایه 

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول 

 مثلثات -انتگرال مشتق تابع -حد -دنباله

 )رشته ی ریاضی(گسسته و جبر 

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول 

 احتمال نظریه + گراف 2و1جبر فصل 

 ریاضی()رشته ی تحلیلی و هندسه پایه 

 تیر 1خرداد تا  26هفته سوم  خرداد 25تا  19هفته دوم  خرداد 18تا  12هفته اول 

 مقاطع مخروطی ماتریس و معادالت بردار+ خط و صفحه
 آمار 4و  3سوم دوم و  هندسه  2و  1سوم دوم و هندسه 
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