پروژه برنامه ریزی شروع از کوئیک  4ماهه
ویژه کنکور 1400
بــا کوئیــک  4ماهــه میتونــی
همیــن امســال

به قبولی

تو بهترین رشته ها فکر کنی

برنامه جامع
همراه با  3مرحله آزمون آنالین جمع بندی شبیه ساز و
پنل اختصاصی مشاوره ای و پشتیبانی تا روز کنکور

تهیه و تالیف توسط

گروه آموزشی محصل ایرانیwww.irmohasel.com :

برنامه ای که در حال حاضر پیش روی شماست به جرات بهترین ورژن برنامه
ریزی ای هست که تا به حال استفاده کردید .این برنامه ریزی توسط تیم
مشاوره و برنامه ریزی موسسه محصل ایرانی در طی چندین ماه تالش و
همفکری تنظیم شده و مطمئنا میتونه اصلی ترین ابزار برای رسیدن به موفقیت
در این مسیر پر پیچ و خم باشه .تالش ما بر این بود که برنامه ای برای شما
تدارک ببینیم که تمام موارد مورد نیاز برای استاندار و اصولی بودن یک برنامه
رو در کنار هم داشته باشه و خدا رو شاکر هستیم که زحمات ما به بار نشست
و این برنامه بی نقص رو تهیه کردیم .تنها کاری که شما باید انجام بدید این
هست که به این برنامه اعتماد کامل داشته باشید و جلو برید
اما برای اجرایی کردن این برنامه الزم دیدیم توضیحاتی رو خدمات شما متذکر
بشیم .اجازه بدید تک به تک در مورد درس های مختلف با هم صحبت کنیم

ادبیات

در طول هفته یک روز در میان این درس رو مطالعه میکنید .در هر واحد مطالعاتی بهتر هست که
لغات و تاریخ ادبیات رو مطالعه کنید و نگاهی به متن و ابیات درس داشته باشید .ما در این برنامه
ریزی هم به صورت درس به درس جلو رفتیم و هم به صورت موضوعی شما با توجه به منابعی
و شیوه مطالعه ای که مد نظرتون هست میتونید این درس رو به یک روش درس به درس یا
موضوعی خواندن پیش ببرید

عریب

در این برنامه شما هر سه کتاب عربی دهم ،یازدهم و دوازدهم رو به طور کامل مطالعه خواهید
کرد .برای اینکه مطالعه خوبی رو در درس عربی تجربه کنید ،بهترین کار استفاده از درسنامه کتاب
های کمک آموزشی هست و شما بعد از مطالعه درسنامه هم باید تست های سراسری اون مبحث
رو بررسی کنید .در انتهای مطالعه یک هفته در میان باید در حدود  10تا  20دقیقه هم به کار های
جانبی اختصاص بدید .یک هفته باید بعد از مطالعه عربی ،به  10تست ترجمه پاسخ بدید و در
هفته بعدی باید به یک درک مطلب عربی از کنکور های گذشته پاسخ بدید .این روال یک هفته در
میان انجام خواهد شد .با انجام همین کار ساده میتونید روی درصد مثبت تست ترجمه و تست
درک مطلب حساب ویژه ای باز کنید .برای درس هایی مثل عربی اینکه بلد باشید با هر تست
چطور برخورد کنید ،خیلی اهمیت داره .به همین دلیل هم مبحث های ترجمه و درک مطلب رو به
این شکل در برنامه قرار دادیم

دیین

در طول هفته  3درس از دین و زندگی رو مطالعه میکنید و یک روز هم به تست های سراسری
اون سه درس پاسخ میدید .برای مطالعه دین و زندگی از کتاب درسی استفاده کنید و حتما آیات
و روایات رو به طور دقیق مطالعه کنید .سعی کنید ابتدا و انتهای هر آیه رو تا جایی که میتونید به
خاطر بسپارید و بین متن کتاب درسی و آیات و روایات ارتباط برقرار کنید .بعد از مطالعه و تست
زنی هر یک از کتاب های دین و زندگی ،این فرصت رو دارید تا آیات این درس رو مجدد به طور
جداگانه مرور کنید

زابن

روال کاری ما برای زبان به این شکل هست که در هر روزی که تعیین شده ،باید یک درس از زبان
رو از درسنامه کتاب کمک آموزشی مطالعه بفرمایید و تست زنی هم تا جایی که فرصت دارید
انجام بدید .در انتها باید به یک مجموعه کلوزتست و درک مطلب هم پاسخ بدید .این که شما
همیشه در حال درگیر کردن خودتون با متن های انگلیسی و کلوز تست ها باشید باعث میشه در
مرور زمان مهارت مواجهه و خواندن متن های بلند رو به دست بیارید .دوستان عزیز واقعیتی که
برای درس زبان وجود داره این هست که این درس به شدت فرار هست .شما باید هر روز زمان
کمی رو برای مطالعه و مرور این درس اختصاص بدید .توصیه ما به شما این هست که شبی 15
دقیقه لغات زبان رو قبل از خواب روخوانی کنید .بدون شک مزد این کار رو خواهید گرفت و به
تسلط خیلی باالیی در به خاطرسپاردن کلمات این درس میرسید
بنابراین از روز اول برنامه ،بدون توجه به این موضوع که زبان در اون روز دارید یا نه ،قبل از
خوابیدن  15دقیقه لغات زبان رو مطالعه کنید

ریایض

برای مطالعه درس ریاضی چاره ای ندارید جز اینکه دست به قلم بشید و تست زنی انجام بدید.
تست زنی مهم ترین کاری هست که شما برای درس های محاسباتی از جمله ریاضی باید انجام
بدید .تست های کنکور سراسری میتونه بهترین منبعی باشه که برای اینکار در اختیار شما قرار
میگیره .برای رسیدن به رشته های خوب گروه تجربی ،چاره ای ندارید جز اینکه به درصد خوبی
در درس ریاضی برسید و برای اینکار باید تست زنی انجام بدید .این مباحثی که برای شما انتخاب
کردیم میتونه بهتون کمک کنه تا به درصد خیلی خوبی در درس ریاضی برسید

زیست
برای مطالعه درس زیست شناسی بهتر هست که از کتاب درسی استفاده کنید و اگر در فهم بخشی
از کتاب درسی دچار مشکل شدید از درسنامه کتاب کمک آموزشی ای که دارید استفاده کنید .سعی
کنید تمام نکاتی که به نظرتون مهم و حیاتی میاد رو از درسنامه کتاب کمک آموزشی به کتاب
درسی هم وارد کنید .میتونید نکات رو بر روی برگه های سفید یادداشت کنید و در کتاب درسی
بچسبونید .باز هم تاکید داریم که کتاب درسی اولین و مهم ترین منبع مطالعاتی شما برای زیست
شناسی محسوب میشه

فیزیک

برای درس فیزیک هم باید مثل ریاضی عمل کنید .در هر واحد مطالعاتی ،درسنامه کتاب کمک
آموزشی رو مطالعه کنید و تست های مرتبط با اون بخش رو پاسخ بدید .فیزیک هم مثل ریاضی
از جمله درس های محاسباتی شماست که متاسفانه اکثرا با این دو درس رابطه خوبی ندارید .شما
باید تمرکز اصلی خودتون رو بعد از مطالعه درسنامه کتاب کمک آموزشی بر روی تست زنی بذارید.
تست های سراسری به تنهایی نیاز شما رو برطرف میکنه .توصیه من این هست که فقط و فقط
تست سراسری بزنید ،حتی اگر هر تست رو چندین و چندبار پاسخ دادید

شیمی
هیچ کدام از فصل های شیمی در این برنامه حذف نشده و شما تمامی مباحث رو مطالعه میکنید.
اکثر مباحث رو به دفعات مرور خواهید کرد .برای درس شیمی بهتر هست که مطالب هر فصل رو
از درسنامه کتاب کمک آموزشی مطالعه کنید و تست های مرتبط با هر بخش رو پاسخ بدید .تست
زنی به شما اجازه میده تا با بخش های مهم و حیاتی هر فصل بیشتر آشنا بشید و تمرکز بیشتری
روی اون مباحث داشته باشید

سطح بندی
ساعت پیشنهادی برای اجرای برنامه (دروس اختصاصی(

سطح عالی
) 12ساعت(
سطح خوب
) 10ساعت(
سطح متوسط
) 8ساعت(

یزست

شیمی

یراضی

فییزک

ویژه

 3ساعت

 2.5ساعت

 2.5ساعت

 2.5ساعت

 1ساعت

 2.5ساعت

 2ساعت

 2ساعت

 2ساعت

 45دقیقه

 2ساعت

 1/5ساعت

 1/5ساعت

 1/5ساعت

نیم ساعت
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سطح بندی
ساعت پیشنهادی برای اجرای برنامه (دروس عمومی(

سطح عالی
) 12ساعت(
سطح خوب
) 10ساعت(
سطح متوسط
) 7/5ساعت(

ادیبات

عبری

دینی

بزان

 1.5ساعت

 1.5ساعت

 1.5ساعت

 1.5ساعت

 1ساعت و ربع

 1ساعت و ربع

 1ساعت و ربع

 1ساعت و ربع

 1ساعت

 1ساعت

 1ساعت

 1ساعت
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واحد اول

واحد دوم

واحد سوم

زیست دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه

شیمی دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه

استراحت و جبرانی

زیست دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

شیمی دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

زیست دهم
فصل 2
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

شیمی دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

روز چهارم

زیست دهم
فصل 2
مطالعه کتاب یا درسنامه

شیمی دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

عربی دهم
درس 1
درسنامه  +تست
 10تست ترجمه

روز پنجم

زیست دهم
فصل 2
مطالعه کتاب یا درسنامه

شیمی دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

ادبیات دهم
درس  5و 6

زیست دهم
فصل 2
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

شیمی دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

عربی دهم
درس 2
درسنامه  +تست

زیست دهم
فصل  1و 2
مرور و تست زنی

شیمی دهم
فصل 1
مطالعه کتاب یا درسنامه
 +تست آموزشی

عربی دهم
درس 2
درسنامه  +تست
 10تست ترجمه

روز اول

روز دوم

هفته چندمه؟

روز سوم

اول
پروژه قبولی کوئیک

روز ششم

روز هفتم

استراحت و جبرانی
ادبیات دهم
درس 3
موضوعی :مبحث قرابت

موضوعی :مبحث آرایه

واحد چهارم

واحد پنجم

واحد ششم

ویژه

ادبیات دهم
درس  1و 2

فیزیک دهم
کار ،انرژی و توان
مطالعه درسنامه +
تست

زبان دهم
فصل 1
درسنامه  +تست

ادبیات
لغات و امال

فیزیک دهم
کار ،انرژی و توان
مطالعه درسنامه +
تست

دین و زندگی دهم
درس 1
مطالعه کتاب یا
درسنامه

ادبیات
لغات و امال

زبان دهم
فصل 1
درسنامه  +تست
کلوزتست و ریدینگ

ادبیات دهم
تاریخ
ادبیات

دین و زندگی دهم
درس 2
مطالعه کتاب یا
درسنامه

زیست دهم
فصل 1
تست

ریاضی دهم
مبحث معادله و
نامعادله ها
درسنامه  +تست

زبان دهم
فصل 2
درسنامه  +تست

ادبیات
تاریخ
ادبیات

ریاضی دهم
مبحث معادله و
نامعادله ها
درسنامه  +تست

دین و زندگی دهم
درس 3
مطالعه کتاب یا
درسنامه

ادبیات
دستور زبان

ریاضی دهم
مبحث معادله و
نامعادله ها
درسنامه  +تست

دین و زندگی دهم
درس  1تا 3
تست زنی

زیست دهم
فصل 2
تست

موضوعی :مبحث
قرابت
عربی دهم
درس 1
درسنامه  +تست
فیزیک دهم
کار ،انرژی و توان
مطالعه درسنامه +
تست
فیزیک دهم
کار ،انرژی و توان
مطالعه درسنامه +
تست

استراحت و جبرانی

استراحت و جبرانی

استراحت و جبرانی

استراحت و جبرانی

استراحت و جبرانی

