
  
  
  
  
  
  
  
  

 دبيرستان ماندگار البرز
  ٩٦اردوي مطالعاتي نوروز 

  شامل برنامه مطالعاتي مرحله اول جمع بندي
  فروردين٢٥اسفند تا ٢٥از  

  تجربيرشته 
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ی عا   ه 
ن  دا ت و خا ر ر ود   شبا سالم و    پا

ش وزان دا   آ
و ریک سال  ض سالم و    ن 

فاقی ن ا ن رخ باال ر وچ ی از  ود  ی  و د وب  ز ی  فداد دا یدن  ا ن ما را  ر در  آید و ا د.  د  وا ی   د بای ز ز
ی ود  نو ما    ر خار را دارم   ن ا م  ا م با ی و ا ن زمان  و ن را با د د ز کاران پان  م وه  نده و  تان  ماد   ر ھارم د

ار داده رز  دگار ا م.ما ھا با ی آ نده رو شا و   آ تان راھ ا ی  د ساس از ز ن   م  ا وا   اید  
م و از  و عا  نان با ا د  و دا عال از  د  و م  دا ند  وا تان یاری  دا ز م.ما را     د سار ن ر    

دد. ی  ش  ر ز  تان ا ر شاور د ند  رب ندس  ی  ناب آ م  ا  وزا  ھای د واری و ز ر ه از     خا
زاده             مد ع ر                                             د

رز دگار ا تان ما ر ھارم د د پا 
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كنم ت ميدرخواسكنم و از خداي بزرگ سلام دوست عزيز، سال نو مبارك، با تمام وجودم براي تو دعا مي

كنم در ي ايرانيان سال موفقيت، پيروزي، سلامتي و سربلندي باشد، آرزو ميسال نو براي تو و من و همه
  اي در شأن زحمت و تلاش خود دريافت كنيد.هم نتيجه ٩٦هاي زندگي پيروز باشيد. در كنكور سال آزمون

ي ايام نوروز از ردازيم. به طور طبيعي فرصت مطالعاتريزي نوروزي بپپرسي كه بگذريم بايد به برنامهاز احوال
اي برخوردار است كه هر داوطلب كنكور بايد به خوبي از اين فرصت استفاده كند. ابتدا بايد از نظر اهميت ويژه

  ريزي كنيم.است؛ و سپس براي آن برنامه كمي ببينيم اين فرصت به چه اندازه
روز در اختيار داريم كه البته  ٣٠فروردين را در نظر بگيريم  ٢٤شنبه پنجاسفند تا   ٢٥اگر از چهارشنبه  )الف

 بايد به انجام بخشي از مباحثروز كامل در اختيار شما هست  ٥كه  اسفند ٢٤تا  ٢٠فرصت زيادي نيست. بين 
  ردازيد.ترم اول بپ پيش دانشگاهي
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فروردين را براي استراحت و ديد و بازديد با اقوام  ١٣ فروردين و اول اسفند، ٣٠كنم كه روزهاي پيشنهاد مي
و دوستان اختصاص دهيد تا نشاط و شادابي براي شما به وجود آيد و از نظر روحي تقويت شويد، به ويژه ديدار 

ي روزهاي اين دهند، بسيار مؤثر است تا از بقيهبا بزرگان فاميل كه با آرامش خود به ما هم آرامش مي
  مطالعه به خوبي استفاده كنيم.ايام براي 

ر باشيد يا نه باعث ي اسفندماه تا عيد، چه در سفتوجه داشته باشيد تنظيم برنامه مطالعاتي در ايام باقي مانده
هاي شود هم از فرصت مطالعاتي استفاده كنيد و هم از افزايش اضطراب ناشي از فاصله گرفتن از برنامهمي

ديگر اگر از اين ايام به خوبي استفاده نكنيد بخشي از مطالب مطالعه شده در درسي در امان باشيد. از طرف 
ي اين شود، بنابراين به طور كلي از فرصت مطالعاترنگ ميي شما كمهاي قبل نيز، در حافظهها و ماههفته

  ايام با حداكثر ظرفيت استفاده كنيد.
ي ساعت مطالعه ١١تا  ١٠ي مفيد داشته باشيد. بيشتر از هساعت مطالع ١١تا  ١٠توانيد روزانه بين در مدت عيد مي

كنيد  رويدهد. اگر در اختصاص دادن ساعت روزانه زيادهروزانه كيفيت مطالعه روزهاي آينده را كاهش مي
  رساند.آيد كه در روزهاي بعد از تعطيلات نوروز به برنامه مطالعاتي شما آسيب ميخستگي زيادي به وجود مي

هاي آموزان يك نسخه تجويز كرد زيرا سطح علمي و ميزان كيفي فعاليتي دانشتوان براي همهالبته نمي
ساعت  ٩تا  ٨انجام شده در گذشته، براي هر فرد مختص به خود اوست. بنابراين امكان دارد افرادي با روزانه 

ساعت از  ١٥٠ كنند. هر داوطلب حدوده ي كافي از فرصت نوروزي استفادمطالعه بتوانند به خوبي و به اندازه
  ل قبول است.ي قاباواخر اسفند تا نيمه فروردين فرصت مطالعاتي دارد اين عدد ميانگين ساعت مطالعه
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ب) محتواي برنامه مطالعاتي بسيار حائز اهميت است. يعني اين كه چه بخوانيم؟ بايد مورد توجه قرار گيرد، 
  شود.بخش زير تقسيم ميمحتواي مطالعاتي نوروزي به دو 

  دروس سال دوم دبيرستان  ١
  دروس سال سوم دبيرستان  ٢

ا بخشي هاي گذشته كمتر توجه شده است يهاي مستقل هم از دروس عمومي و هم اختصاصي، در ماه* به پايه
 داز آنها به طور كامل مطالعه نشده است يا چند فصل مطالعه شده و ناقص مانده است و در بعضي موار

بان ها در سوالات كنكور زياد است (مانند كتاب زهاي مربوط حل نشده است و چون سهم اين كتابتست
ي در اختيار هاها و زماني مطالعاتي داخل عيد بخش قابل توجهي از فرصت) بهتر است در برنامه٣فارسي

  به اين كتابها اختصاص يابد.
. ام بهتر است تست حل شود يا متن درس خوانده شودشود كه در اين ايپ) سؤال بسيار مهمي مطرح مي

  توان داد.هاي متنوعي به اين سؤال ميپاسخ
توان ت ميمطالعه و بررسي شده اس مطالب كتاب درسي و جزوه مربوطه به خوبي قبلا * اگر در يك درس

  پرداخت. حل تستبخش بيشتري از زمان هر درس را به 
بل از اينكه ق است اصلاً مطالعه نشدهو يا  رت ناقص مطالعه شدهصومطالب به قبلا * اگر در يك درس 

  متن كتاب درسي و جزوه را مطالعه كرده و سپس به حل تست بپردازيد. ابتداها را حل كنيد تست
توان فرصت زماني در اختيار را به دو قسمت تبديل كرد. قسمت اول آن به * به صورت ميانگين مي

 هاي متفاوتقسمت ديگر به حل تست پرداخته شود. البته براي افراد مختلف و درسمطالعه كتاب و جزوه و 
  است. ١به  ١كند. به طور ميانگين نسبت اين نسبت تغيير مي
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آغاز كنيد و با تمام توان ادامه دهيد و از حداكثر  ٣٠/٧ث) مطالعه ايام نوروز را از اول صبح يعني ساعت 
  خود استفاده كنيد. توان جسمي و روحي و فرصت زماني

  اي را در نظر بگيريد.دقيقه ٢٠تا  ١٥يك ساعت و نيمه يا دو ساعته، استراحت هاي مطالعه * بين زنگ
 * در برنامه مطالعاتي يك روز، يك يا دو درس قرار ندهيد، تعداد پيشتري از دروس را در يك روز در برنامه

  يابد.تان افزايش وريداشته باشيد تا كارآيي و بهره
  درس را مطالعه كنيد. ٥يا  ٤ حداقل زنگ داشته باشيد و ٧يا  ٦توانيد روزانه * مي

اي د تا مطالعههاي دقيق و مفهومي را به كار ببريج) كيفيت مطالعه مهمتر از كميت آن است. بنابراين شيوه
كنيد دقيق و مطالعه مي هها اولويت اول نيست، هر بخشي را كاثربخش و مفيد داشته باشيد. تمام كردن كتاب

  عميق بخوانيد تا از كيفيت مطلوب برخوردار باشد.
شما  بيني شده باعث كاهش كيفيت شده و در نتيجه زحمات* شتاب و عجله كردن در تمام كردن حجم پيش

نيد قبل از نكنيد. سعي ك يك مبحثرا صرف  وقت زيادينشان ندهيد و  وسواسدهد. البته را بر باد مي
  مبحث، تخميني بزنيد كه هر صفحه كتاب يا جزوه و يا تست در چند دقيقه مطالعه شود.شروع 

ساعت در نظر گرفته شده است، سعي كنيد با سرعت مناسب  ٢* اگر در برنامه پيشنهادي براي يك فصل 
ساعت تمام شود. اولويت با خواندن متن كتاب و جزوه است و بعد تست  ٢آن فصل را مرور كنيد تا در 

آن مبحث  بيني شده براي آزمون، چند تست ازحل كنيد. اگر به تست نرسيديد، آخر شب يا در زمان پيش
  هاي سراسري است را حل كنيد.كه ترجيحًا تست
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تي در ايم را دوباره انجام دهيم اين چنين وقي كارهايي كه قبلًا انجام دادهدهم كه نبايد همهباز هم تذكر مي
ساعت بايد دوره  ٣تا  ٢ايم در عيد نوروز ساعت وقت گذاشته ١٠فصلي كه قبلاً براي آن  اختيار نداريم. مثلاً 

  و مرور شود.
  موارد زير را براي افزايش كفيت اجرا كنيد:

  مطالعه متن كتاب درسي* 
  * تحليل و بررسي شكل، جدول، نمودار، حاشيه و... كتاب درسي

  * حل تمرين و خود آزمايي كتاب درسي
  بصورت سريع و مروري جزوه استاد يا كتاب كمك درسي * مطالعه

  حل شود) (درهر مبحث چند تست سنجيهاي كنكور سراسري اخير به صورت دقيق و با نكته* حل تست
م در آزمونها) ايد (هم در منبع تمرينات تستي و هايد يا بدون پاسخ گذاشتههايي كه غلط زده* حل مجدد تست
  و رفع اشكال آنها.

  هاي مفهوميهاي غلط در تسترسي گزينه* بر
درصد را به دروس عمومي و بقيه را به دروس اختصاصي  ٣٥تا  ٢٥چ) از ميزان فرصت زماني اين ايام 

  درصد زمان در اختيار را به دروس عمومي اختصاص دهيد.٣٠يعني تقريبا  بدهيد.
  د توجه كنيد دار در كنكور ريتست بيشت تعدادو مباحثي كه  سخت و دشوارح) درهر كتاب به مطالب 

خ) دوره و تكرار مطالبي كه قبلا كار شده است به صورت مرور سريع و حل چند تست از آن مبحث بسيار 
  كارساز است.
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توانند برند نميآموزاني كه با اين گونه افكار آرامش خود را از بين مي) از افكار منفي پرهيز كنيد. دانشد
  تصميم بگيرند. ريزي كرده ودرست برنامه

ار انجام ام، كلي كترم، مطالب زيادي نخوانده* مواردي مانند ديگران از من جلوترند، من از ديگران عقب
  ام، هر چه خواندم يادم رفته و...ام، پايه نخواندهنشده دارم، تست حل نكرده

ا هدف كم كنيد. زمان فاصله خود را ب اين مطالب را كنار گذاشته و شروع به مطالعه كنيد. اقدام كنيد و گام به گام
و از افكار  اشيدداشته ب ي خوب، كافي است. فقط حركتباقي مانده تا آزمون سراسري براي كسب نتيجه

  كنيد.پريشان دوري 
ريزي نامههاي گذشته، براي خود برهاي ماههاي علمي و فعاليتد) بر اساس مطالب فوق و بر اساس ويژگي

رصت ها را در اين ايام مطالعه كرد. في كتابتوان همهد ايام نوروز محدود است و نميكنيد. فراموش نكني
توان بقيه كار را تمام ارديبهشت مي دومفروردين تا  ٢٥وجود دارد. از هاي درسي براي اتمام مطالعه كتاب

دن، تست حل كردن روز فرصت داريد زمان كافي براي دوره كر ٧٥ارديبهشت تا كنكور كه حدود  دومكرد. از 
  و رفع اشكال وجود دارد.

  خواهم با جديت و بدون سستي و با نشاط كار كنيد. در خاتمه از شما مي
  .براي موفقيت شما دعا كرده و پيروزيتان را از خداوند منان خواهانم

  احسان نجفي-بهنام قدردوست-مهدي فرهاديان
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  بندي مرحله اولجمع كليات برنامه
فروردين بخش قابل  ٢٤اسفند تا  ٢٠اي از حدود هفته ٦بندي و در يك دوره لازم است در اولين مرحله جمع

توجهي از كنكور را مطالعه كرده و تا آنجا كه ممكن است مطالعه به همراه حل تست را براي اين منابع انجام 
  واهد بود.دهيم. از نظر زمان بندي مطالعه، تمرين و حل تست مطابق طرح زير خ

  كه از اهميت بالايي برخوردارند.   ١اسفند مطالعة بخشي از پيش ٢٤تا  ٢١) از ١
هاي سال دوم و سوم عمومي فروردين: مطالعه و حل چند تست از هر مبحث كتاب ٢٤اسفند تا  ٢٥) از ٢

له دوم حشود و پس از اين تاريخ مربندي ميهاي دوم و سوم به طور كامل جمعو اختصاصي يعني كتاب
كه بخشي از  بايد در نظر بگيريم امكان دارد گردد.شود كه طرح و برنامه آن متعاقباً ارائه ميبندي انجام ميجمع

برنامه ي پيش بيني شده انجام نشود، ناراحت نشود، ناراحت نشويد، زمان براي جبران و تكميل مطالب   جا 
  فروردين ماه وجود دارد.٢٤افتاده پس از 

  يد.موفق باش


