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

رشته علوم انسانی

نیمسال دوم

دروس تخصصی

تاریخ

 72الی 72

 72الی 72

 6الی 2

 72الی 72

 72الی 72

اسفند

فروردین

اردیبهشت

اردیبهشت

اردیبهشت

ریاضی و آمار2

توابع ثابت  ،چند
ضابطه ای و
همانی و پلکانی و
قدرمطلق

توابع پلکانی و قدر
مطلق

توابع پلکانی و قدر
مطلق

کل فصل  1و
فصل  2درس 1

تابع  /آمار (اعمال بر
روی توابع ،
شاخصهای آماری)

آمار ( شاخصهای
آماری  ،سری های
زمانی)

فصل  2درس  2تا
پایان فصل و کل
فصل 3

کل کتاب

علوم و فنون

مجاز  /تاریخ
ادبیات فارسی در
قرنهای  11و 11

تاریخ ادبیات
فارسی در قرن
های  11و ، 11
پایه های آوایی
همسان 2

تاریخ ادبیات
فارسی در قرنهای
 11و  ، 11پایه
های آوایی همسان
 ، 2استعاره

درس  1تا 6

سبکهای قرن های
 11و ( 11سبک
هندی  ،پایه های
آوایی همسان دو
لختی)

پایه های آوایی
همسان دولختی ،
کنایه

درس  7تا پایان
درس 12

کل کتاب

تاریخ 2

ظهور اسالم ،
حرکتی تازه در
تاریخ بشر  /ایران
از ورود اسالم تا
پایان صفویه
(جهان اسالم در
خالفت عباسی ،

ایران از ورود
اسالم تا پایان
صفویه (ظهور و
گسترش تمدن
ایرانی اسالمی ،
ایران در دوران

ایران از ورود
اسالم تا پایان
صفویه (ظهور و
گسترش تمدن
ایرانی اسالمی ،
ایران در دوران
غزنوی  ،سلجوقی

درس  1تا 8

ایران از ورود
اسالم تا پایان
صفویه ( ظهور و
گسترش تمدن
ایرانی اسالمی ،
ایران در دوران
غزنوی  ،سلجوقی

ایران از ورود
اسالم تا پایان
صفویه  /اروپا در
قرون وسطا و عصر
جدید ( فرهنگ و
هنر در عصر مغول

درس  9تا 16

نام کتاب

ادبی2

 2الی  6بهمن

 21الی 72

 2الی  2اسفند

بهمن

– تیموری ،

کل کتاب

اسالم در ایران ،
ظهور تمدن ایران

غزنوی  ،سلجوقی
و خارزمشاهی)

و خارزمشاهی ،
حکومت  ،جامعه و
اقتصاد در عصر
مغول  -تیموری)

– اسالمی  ،ظهور
و گسترش تمدن
ایرانی اسالمی)

 ،خارزمشاهی ،
حکومت  ،جامعه و
اقتصاد در عصر
مغول – تیموری ،
تحوالت سیاسی و
قتصادی ایران در
دوره صفوی ،
فرهنگ و تمدن
در عصر صفوی)

تحوالت سیاسی و
اقتصادی ایران در
دوره صفوی ،
فرهنگ و تمدن
در عصر صفوی ،
قرون وسطا )

جغرافیا 2

نواحی انسانی
(نواحی فرهنگی ،
نواحی اقتصادی ،
کشاورزی و
صتعتی تا ابتدای
صنعت)

نواحی انسانی
(نواحی اقتصادی ،
کشاورزی و
صنعتی  ،نواحی
اقتصادی  ،تجارت
و اقتصاد جهانی تا
ابتدایی نابرابری
اقتصادی  ،نابرابری
فضا)

نواحی انسانی (
نواحی اقتصادی ،
کشاورزی و
صنعتی  ،نواحی
اقتصادی  ،تجارت
و اقتصاد جهانی)

درس  1تا 6

نواحی سیاسی (
معنا و مفهوم
ناحیه سیاسی ،
کشور  ،یک ناحیه
سیاسی)

نواحی سیاسی
(کشور  ،یک ناحیه
سیاسی)

درس  7تا 11

کل کتاب

جامعه شناسی
2

فرهنگ معاصر
غرب و نظام نوین
جهانی  ،چالش
های جهانی
(جامعه جهانی ،
تحوالت نظام
جهانی  ،جهان دو
قطبی)

چالشهای جهانی
(جهان دو قطبی ،
جنگها و تقابلهای
جهانی)

چالشهای جهانی
(جهان دو قطبی ،
جنگها و تقابلهای
جهانی  ،بحرانهای
اقتصادی و زیست
محیطی)

درس  1تا 8

چالشهای جهانی /
بیداری اسالمی و
جهان جدید (
بحرانهای معرفتی
و معنوی سرآغاز
بیداری اسالمی)

بیداری اسالمی .
جهان جدید
(سرآغاز بیداری
اسالمی  ،انقالب
اسالمی ایران نقطه
عطف بیداری
اسالمی)

درس  9تا 11

کل کتاب

فلسفه

نخستین فالسفه
یونان (شهید راه
حکمت ،
گوهرهای اصیل و
جاودانه تا ابتدای
معرفت حقیقی)

نخستین فالسفه
یونان ( شهید راه
حکمت ،
گوهرهای اصیل و
جاودانه تا ابتدای
روح مجرد)

نخستین فالسفه
یونان ( شهید راه
حکمت  ،گوهر
های اصیل
جاودانه)

فلسفه چیست ، 1
 2و  ، 3آغاز
فلسفه  ،شهید راه
حکمت

روانشناسی

حافظه  /تفکر 1
حل مسئله

تفکر  1حل مسئله

تفکر  1حل مسئله
 /تفکر  2تصمیم
گیری

فصل  1تا 4

نخستین فالسفه
نخستین فالسفه
یونان (اندیشمندی یونان (اندیشمندی
منظمو موشکاف) منظم و موشکاف ،
فلسفه بعد از
ارسطو)
تفکر  2تصمیم
گیری  /انگیزه و
نگرش

انگیزش و نگرش /
روانشناسی
سالمت

گوهرهای اصیل و
جاودانه ،
اندیشمندی منظم
و موشکاف ،
فلسفه بعد از
ارسطو

کل کتاب

فصل  1تا پایان
فصل 8

کل کتاب

1
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