
ریزی شخصی سازی شده خانم حسن نژاد برنامه                                              

w w w . A c a m y . IR      |     @Acamy.IR اینستاگرام مشاوران آکامی     

روتینتایم  تایم جبرانی  روز های هفته تایم اول تایم دوم تایم سوم تایم چهارم تایم پنجم تایم ششم 
شب 12شب تا  9  فیلم عربی 

 نکته برداری
ساعت 1  

 فلسفه
 نکته برداری

 2تست /  35+
 ساعت

 جامعه شناسی
روخوانی و نکته برداری 

 1.5تست/ 30+
 ساعت

 روانشناسی
روخوانی و نکته برداری 

 1.5تست /  35+
 ساعت

 فنون ادبی
تاریخ ادبیات و سبک 

تست /  50شناسی +
ساعت 1.5  

 تاریخ
 روخوانی+هایالیت

 1.5تست /  30+
 ساعت

 عربی
قواعدمبحث   

ساعت 2/تست 60+  

 شنبه
 

شب 12شب تا  9  فیلم عربی 
بردارینکته   

ساعت 1  

 تاریخ
 روخوانی+هایالیت

 1.5تست /  30+
 ساعت

 جغرافیا
 روخوانی+هایالیت

 1.5تست /  35+
 ساعت

 منطق
 نکته برداری

 1.5تست /  35+
 ساعت

 فنون ادبی
تست  50آرایه ادبی +

ساعت 1.5/   

 عربی
 مبحث قواعد

 2تست /  40+
 ساعت

 اقتصاد
 حفظیات و مسائل

 1.5تست /  30+
 ساعت

 یکشنبه
 

شب 12شب تا  9  فیلم عربی 
 نکته برداری

ساعت 1  

 تاریخ
 روخوانی+هایالیت

 1.5تست /  30+
 ساعت

 ریاضی
تمرین کتاب و نکته 

تست  20برداری +
ساعت 1.5/  

 فنون ادبی
 عروض قافیه

 1.5تست /  40+
 ساعت

 عربی
 مبحث قواعد

 2تست /  40+
 ساعت

 جامعه شناسی
روخوانی و نکته برداری 

 1.5تست/ 30+
 ساعت

 فلسفه
 نکته برداری

ساعت 2تست /  35+  

 دوشنبه
 

شب 12شب تا  9  فیلم عربی 
 نکته برداری

ساعت 1  

 روانشناسی
روخوانی و نکته برداری 

 1.5تست /  35+
 ساعت

 فنون ادبی
تاریخ ادبیات و سبک 

تست /  40شناسی +
ساعت 1.5  

 جغرافیا
 روخوانی+هایالیت

 1.5تست /  35+
 ساعت

 منطق
 نکته برداری

 1.5تست / 35+
 ساعت

 اقتصاد
 حفظیات و مسائل

 1.5تست /  30+
 ساعت

 عربی
 مبحث قواعد

ساعت 2تست /  40+  

 سه شنبه
 

شب 12شب تا  9  فیلم عربی 
 نکته برداری

ساعت 1  

 تاریخ
 روخوانی+هایالیت

 1.5تست /  30+
 ساعت

 فنون ادبی
 آرایه ادبی و قرابت

 1.5تست /  40+
 ساعت

 جامعه شناسی
نکته برداری  روخوانی و

 1.5تست/ 30+
 ساعت

 فلسفه
 نکته برداری

 2تست /  35+
 ساعت

 ریاضی
تمرین کتاب و نکته 

تست  20برداری +
ساعت1.5/  

 عربی
 مبحث قواعد

ساعت 2تست /  40+  

 چهارشنبه
 

شب 12شب تا  9  فیلم عربی 
 نکته برداری

ساعت 1  

 جامعه شناسی
روخوانی و نکته برداری 

 1.5تست/ 30+
 ساعت

 اقتصاد
 حفظیات و مسائل

 1.5تست /  30+
 ساعت

 عربی
 مبحث قواعد

 2تست /  40+
 ساعت

 منطق
 نکته برداری

 1.5تست /  35+
 ساعت

 فلسفه
 نکته برداری

 2تست /  35+
 ساعت

 فنون ادبی
 عروض قافیه

 1.5تست /  40+
 ساعت

 پنجشنبه
 

شب 12شب تا  9 تورق و مرور فنون  
 ادبی

 1تست /  20+
 ساعت

 تورق و مرور تاریخ 
 1تست /  20+

 ساعت

 تورق و مرور عربی
 1تست /  20+

 ساعت

تورق و مرور جامعه 
تست /  20شناسی+
ساعت 1  

 تورق و مرور منطق
 1تست /  20+

 ساعت

 تورق و مرور اقتصاد
 1تست /  20+

 ساعت

 تورق و مرور فلسفه
ساعت 1تست /  20+  

 

 جمعه
 بدون آزمون
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دانشگاه فرهنگیان هدف:  

 رتبه هدف: زیر هزار منطقه سه

 مشاور: میالد رزاقی
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