برنامه مطالعاتی آزمون آنالین آمادگی کنکور یوتیران سال تحصیلی 79_79
پایه یازدهم

رشته علوم انسانی

نیمسال اول

دروس تخصصی

تاریخ
نام کتاب

 31الی  31مهر

 52الی  52مهر

 33الی  35آبان

 52الی  52آبان

 9الی  31آذر

 13آذر الی  3دی

ریاضی و آمار 2

آشنایی با منطق و
استدالل ریاضی تا
پایان ترکیب شرطی
دو گذاره (گذاره ها و
ترکیب گذاره ها تا
پایان ترکیب فصلی دو
گذاره)

آشنایی با منطق و
استدالل ریاضی تا
پایان ترکیب شرطی
دو گذاره

آشنایی با منطق و
استدالل ریاضی
(گذاره ها و ترکیب
گذاره ها)

آشنایی با منطق و
استدالل ریاضی
(گذاره ها و ترکیب
گذاره ها ،ترکیب دو
شرطی ،استدالل
ریاضی)

آشنایی با منطق و
استدالل ریاضی  /تابع
(گذاره ها و ترکیب
گذاره ها ،استدالل
ریاضی ،توابع ثابت ،چند
ضابطه ای و همانی تا
پایان تابع ثابت)

تابع (توابع ثابت،
چندضابطه ای و همانی
تا پایان تابع چند ضابطه
ای)

علوم و فنون ادبی 2

تاریخ ادبیات قرنهای 7
تا 9

تاریخ ادبیات قرنهای 7
تا 9
پایه های آوایی

تاریخ ادبیات قرنهای 7
تا 9
پایه های آوایی /
تشبیه

تشبیه  /سبک شناسی
قرنهای  7و  8و 9
(سبک عراقی)

تاریخ ادبیات فارسی در
قرنهای  7تا  / 9پایه
های آوایی  /تشبیه /
سبک شناسی قرنهای 7
تا ( 9سبک عراقی)

سبک شناسی قرنهای 7
تا ( 9سبک عراقی)
پایه های آوایی همسان
1

تاریخ 2

تاریخ شناسی
منابع پژوهشی در
تاریخ اسالم و ایران
دوران اسالمی

تاریخ شناسی /ظهور
اسالم  /حرکتی تازه
در تاریخ بشر (منابع
کاوشگری تاریخ اسالم
و ایران اسالمی ،روش
پژوهشی در تاریخ-

تاریخ شناسی /ظهور
اسالم  /حرکتی تازه
در تاریخ بشر (منابع
کاوشگری تاریخ اسالم
و ایران اسالمی ،روش

ظهور اسالم  /حرکتی
تازه در تاریخ بشر
(اسالم در مکه ،امت و
حکومت نبوی در
مدینه)

تاریخ شناسی  /ظهور
اسالم  /حرکتی تازه در
تاریخ بشر(تثبیت و
گسترش اسالم و دوران
خلفای نخستین و دوره
مباحث گذشته)

ظهور اسالم  /حرکتی
تازه در تاریخ بشر(تثبیت
و گسترش اسالم و
دوران خلفای نخستین،
اومویان و مسند قدرت

بررسی و سنجش
اعتبار شواهد و
مدارک)

پژوهشی در تاریخ-
طلوع اسالم در مکه)

جهان اسالم در عصر
خلفای عباسی)

جغرافیا 2

ناحیه چیست
معنا و مفهوم ناحیه

ناحیه چیست  /نواحی
طبیعی /معنا و مفهوم
ناحیه ،انسان و ناحیه

ناحیه چیست  /نواحی
طبیعی /معنا و مفهوم
ناحیه ،انسان و ناحیه /
نواحی آب و هوایی تا
پایان بارش

نواحی طبیعی  /نواحی
آب و هوایی

نواحی طبیعی و دوره
مباحث گذشته
(ناهمواری ها و اشکال
زمین تا پایان فرسایش
انحاللی دوره مبحاث
گذشته)

نواحی طبیعی
(ناهمواری ها و اشکال
زمین ،نواحی زیستی)

جامعه شناسی 2

فرهنگ جهانی  /جهان
فرهنگی

فرهنگ جهانی  /جهان
فرهنگی  /فرهنگ
جهانی

فرهنگ جهانی  /جهان
فرهنگی  /فرهنگ
جهانی  /نمونه های
فرهنگ جهانی 1

فرهنگ جهانی  /نمونه
های فرهنگ جهانی 1
و2

فرهنگ معاصر غرب و
نظام نوین جهانی و دوره
مباحث گذشته (باورها و
ارزشهای بنیادین
فرهنگ غرب و دوره
مباحث گذشته)

فرهنگ معاصر غرب و
نظام نوین جهانی (باورها
و ارزشهای بنیادین
فرهنگ غرب ،چگونگی
تکوین فرهنگ معاصر
غرب ،جامعه جهانی)

فلسفه

معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست 1

معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست  1و 2
تا پایان فلسفه و
سیاسیت

معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست  1و 2

معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست 2از
ابتدای فلسفه و اخالق
تا پایان بخش و فلسفه
چیست 3

معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست 1و  2و 3

معنا و قلمرو فلسفه /
نخستین فالسفه یونان
(فلسفه چیست  ، 3آغاز
فلسفه)

روانشناسی

تعریف و روش مورد
مطالعه

تعریف و روش مورد
مطالعه

تعریف و روش مورد
مطالعه  /روانشناسی
رشد

روانشناسی رشد

تعریف و روش مورد
مطالعه  /روانشناسی
رشد

روانشناسی رشد
احساس ،توجه و ادراک

یوتیــــران برگزار کننده آزمون های آنالین آمادگی کنکور
وب سایت رسمی یوتیران
www.utiran.com

کانال رسمی یوتیران در تلگرام
@UTIRAN2

تلگرام واحد پشتیبانی
@utiranadmin

ایمیل واحد پشتیبانی
support@utiran.com

