
 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرستان ماندگار البرز

 69اردوی مطالعاتی نوروز 

 شامل برنامه مطالعاتی مرحله اول جمع بندی

 فروردین52اسفند تا 52از  

 و فیزیک رشته ریاضی
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 بسمه تعالی

ن پاکشبا سالم و ردود رب ایپمبر رحمت و   خاندا

 آموزان زعزیدانش

 ضمن رعض سالم و تبریک سال نو

فداداهی خوب رد زندگی هب وجود میاه از کوچکترین رخکش باالرتین اتفاقبی زیبای زندگی کمک خواهد کرد. پدر  آید و این ما را رد رسیدن هب اهدا

کاران پاهیمان ممکن فرزنداتن را با دلخوشی و اعتمرتین زبالم هک این افتخار را دارم هک شیرینو مارد زعزی رب خود می چهارم دبیرستان  اد هب بنده و گروه هم

 اید ات بتوانیم رد این ربهه حساس از زندگی زعزیانتان راهگشا و کمک هب آینده روشنی آنها باشیم.ماندگار البرز قرار داده

وند منان بابت استعانت ممنونم و از  وند متعال از خدا نتان یاری کند ات ش خوا  خدا  رمسار نگردیم.اهنم هک ما را رد کمک هب فرزندا

 خاتمه از زبرگواری و زحمتهای دلسوزاهن ربارد زعزیم جناب آاقی مهندس میربلند مشاور دبیرستان البر ز تشکر می گردد.رد 

زاده             مد علی ر مح                                            دکت

رز تان ماندگار الب رس هارم دبی ت پاهی چ مدریی
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کنم می بزرگ درخواستکنم و از خدای سلام دوست عزیز، سال نو مبارک، با تمام وجودم برای تو دعا می

کنم در ی ایرانیان سال موفقیت، پیروزی، سلامتی و سربلندی باشد، آرزو میسال نو برای تو و من و همه

 ای در شأن زحمت و تلاش خود دریافت کنید.هم نتیجه 69های زندگی پیروز باشید. در کنکور سال آزمون

یام نوروز از زی بپردازیم. به طور طبیعی فرصت مطالعاتی اریزی نوروپرسی که بگذریم باید به برنامهاز احوال

ای برخوردار است که هر داوطلب کنکور باید به خوبی از این فرصت استفاده کند. ابتدا باید از نظر اهمیت ویژه

 ریزی کنیم.است؛ و سپس برای آن برنامه کمی ببینیم این فرصت به چه اندازه

روز در اختیار داریم که البته  03فروردین را در نظر بگیریم  52شنبه پنجتا   اسفند 52اگر از چهارشنبه  (الف

 باید به انجام بخشی از مباحثروز کامل در اختیار شما هست  2که  اسفند 52تا  53فرصت زیادی نیست. بین 

 بپردازید. ش دانشگاهیسینماتیک و دینامیک فیزیک ی ،ریاضیات گسستههندسه تحلیلی، مانند پیش دانشگاهی
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فروردین را برای استراحت و دید و بازدید با اقوام  30 فروردین و اول اسفند، 03کنم که روزهای پیشنهاد می

و دوستان اختصاص دهید تا نشاط و شادابی برای شما به وجود آید و از نظر روحی تقویت شوید، به ویژه دیدار 

ی روزهای این دهند، بسیار مؤثر است تا از بقیهمش میبا بزرگان فامیل که با آرامش خود به ما هم آرا

 ایام برای مطالعه به خوبی استفاده کنیم.

ر باشید یا نه باعث ی اسفندماه تا عید، چه در سفتوجه داشته باشید تنظیم برنامه مطالعاتی در ایام باقی مانده

های ن از برنامهناشی از فاصله گرفتشود هم از فرصت مطالعاتی استفاده کنید و هم از افزایش اضطراب می

درسی در امان باشید. از طرف دیگر اگر از این ایام به خوبی استفاده نکنید بخشی از مطالب مطالعه شده در 

ی این شود، بنابراین به طور کلی از فرصت مطالعاترنگ میی شما کمهای قبل نیز، در حافظهها و ماههفته

 اده کنید.ایام با حداکثر ظرفیت استف

ی ساعت مطالعه 33تا  33ی مفید داشته باشید. بیشتر از ساعت مطالعه 33تا  33توانید روزانه بین در مدت عید می

کنید  رویدهد. اگر در اختصاص دادن ساعت روزانه زیادهروزانه کیفیت مطالعه روزهای آینده را کاهش می

 رساند.تعطیلات نوروز به برنامه مطالعاتی شما آسیب می آید که در روزهای بعد ازخستگی زیادی به وجود می

های آموزان یک نسخه تجویز کرد زیرا سطح علمی و میزان کیفی فعالیتی دانشتوان برای همهالبته نمی

ساعت  6تا  8انجام شده در گذشته، برای هر فرد مختص به خود اوست. بنابراین امکان دارد افرادی با روزانه 

ساعت از  323 کنند. هر داوطلب حدوده ی کافی از فرصت نوروزی استفادمطالعه بتوانند به خوبی و به اندازه

 ل قبول است.ی قاباواخر اسفند تا نیمه فروردین فرصت مطالعاتی دارد این عدد میانگین ساعت مطالعه
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ب( محتوای برنامه مطالعاتی بسیار حائز اهمیت است. یعنی این که چه بخوانیم؟ باید مورد توجه قرار گیرد، 

 شود.بخش زیر تقسیم میمحتوای مطالعاتی نوروزی به دو 

 دروس سال دوم دبیرستان 1

 دروس سال سوم دبیرستان 2

ا بخشی های گذشته کمتر توجه شده است یهای مستقل هم از دروس عمومی و هم اختصاصی، در ماه* به پایه

 داز آنها به طور کامل مطالعه نشده است یا چند فصل مطالعه شده و ناقص مانده است و در بعضی موار

بان ها در سوالات کنکور زیاد است )مانند کتاب زهای مربوط حل نشده است و چون سهم این کتابتست

ی در اختیار هاها و زمانی مطالعاتی داخل عید بخش قابل توجهی از فرصت( بهتر است در برنامه0فارسی

 به این کتابها اختصاص یابد.

. ام بهتر است تست حل شود یا متن درس خوانده شودشود که در این ایپ( سؤال بسیار مهمی مطرح می

 توان داد.های متنوعی به این سؤال میپاسخ

توان ت میمطالعه و بررسی شده اس مطالب کتاب درسی و جزوه مربوطه به خوبی قبلا * اگر در یک درس

 پرداخت. حل تستبخش بیشتری از زمان هر درس را به 

بل از اینکه ق است اصلاً مطالعه نشدهو یا  صورت ناقص مطالعه شدهمطالب به قبلا * اگر در یک درس 

 متن کتاب درسی و جزوه را مطالعه کرده و سپس به حل تست بپردازید. ابتداها را حل کنید تست

توان فرصت زمانی در اختیار را به دو قسمت تبدیل کرد. قسمت اول آن به * به صورت میانگین می

 های متفاوتسمت دیگر به حل تست پرداخته شود. البته برای افراد مختلف و درسمطالعه کتاب و جزوه و ق

 است. 3به  3کند. به طور میانگین نسبت این نسبت تغییر می
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آغاز کنید و با تمام توان ادامه دهید و از حداکثر  03/7ث( مطالعه ایام نوروز را از اول صبح یعنی ساعت 

 خود استفاده کنید.توان جسمی و روحی و فرصت زمانی 

 ای را در نظر بگیرید.دقیقه 53تا  32یک ساعت و نیمه یا دو ساعته، استراحت های مطالعه * بین زنگ

 * در برنامه مطالعاتی یک روز، یک یا دو درس قرار ندهید، تعداد پیشتری از دروس را در یک روز در برنامه

 یابد.تان افزایش وریداشته باشید تا کارآیی و بهره

 درس را مطالعه کنید. 2یا  2 حداقل زنگ داشته باشید و 7یا  9توانید روزانه * می

ای د تا مطالعههای دقیق و مفهومی را به کار ببریج( کیفیت مطالعه مهمتر از کمیت آن است. بنابراین شیوه

کنید دقیق و مطالعه می هها اولویت اول نیست، هر بخشی را کاثربخش و مفید داشته باشید. تمام کردن کتاب

 عمیق بخوانید تا از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.

شما  بینی شده باعث کاهش کیفیت شده و در نتیجه زحمات* شتاب و عجله کردن در تمام کردن حجم پیش

نید قبل از نکنید. سعی ک یک مبحثرا صرف  وقت زیادینشان ندهید و  وسواسدهد. البته را بر باد می

 شروع مبحث، تخمینی بزنید که هر صفحه کتاب یا جزوه و یا تست در چند دقیقه مطالعه شود.

ساعت در نظر گرفته شده است، سعی کنید با سرعت مناسب  5* اگر در برنامه پیشنهادی برای یک فصل 

تن کتاب و جزوه است و بعد تست ساعت تمام شود. اولویت با خواندن م 5آن فصل را مرور کنید تا در 

آن مبحث  بینی شده برای آزمون، چند تست ازحل کنید. اگر به تست نرسیدید، آخر شب یا در زمان پیش

 های سراسری است را حل کنید.که ترجیحاً تست
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وقتی در  نایم را دوباره انجام دهیم این چنیی کارهایی که قبلًا انجام دادهدهم که نباید همهباز هم تذکر می

ساعت باید دوره  0تا  5ایم در عید نوروز ساعت وقت گذاشته 33اختیار نداریم. مثلًا فصلی که قبلاً برای آن 

 و مرور شود.

 موارد زیر را برای افزایش کفیت اجرا کنید:

 مطالعه متن کتاب درسی* 

 * تحلیل و بررسی شکل، جدول، نمودار، حاشیه و... کتاب درسی

 خود آزمایی کتاب درسی* حل تمرین و 

 بصورت سریع و مروری * مطالعه جزوه استاد یا کتاب کمک درسی

 حل شود( )درهر مبحث چند تست سنجیهای کنکور سراسری اخیر به صورت دقیق و با نکته* حل تست

مونها( م در آزاید )هم در منبع تمرینات تستی و هاید یا بدون پاسخ گذاشتههایی که غلط زده* حل مجدد تست

 و رفع اشکال آنها.

 های مفهومیهای غلط در تست* بررسی گزینه

درصد را به دروس عمومی و بقیه را به دروس اختصاصی  02تا  52چ( از میزان فرصت زمانی این ایام 

 درصد زمان در اختیار را به دروس عمومی اختصاص دهید.03یعنی تقریبا  بدهید.

 د توجه کنید دار در کنکور تست بیشتری تعدادو مباحثی که  دشوارسخت و ح( درهر کتاب به مطالب 

خ( دوره و تکرار مطالبی که قبلا کار شده است به صورت مرور سریع و حل چند تست از آن مبحث بسیار 

 کارساز است.
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توانند یبرند نمآموزانی که با این گونه افکار آرامش خود را از بین می( از افکار منفی پرهیز کنید. دانشد

 ریزی کرده و تصمیم بگیرند.درست برنامه

ار انجام ام، کلی کترم، مطالب زیادی نخوانده* مواردی مانند دیگران از من جلوترند، من از دیگران عقب

 ام، هر چه خواندم یادم رفته و...ام، پایه نخواندهنشده دارم، تست حل نکرده

نید. زمان عه کنید. اقدام کنید و گام به گام فاصله خود را با هدف کم کاین مطالب را کنار گذاشته و شروع به مطال

و از افکار  اشیدداشته ب ی خوب، کافی است. فقط حرکتباقی مانده تا آزمون سراسری برای کسب نتیجه

 کنید.پریشان دوری 

ریزی د برنامهوهای گذشته، برای خهای ماههای علمی و فعالیتد( بر اساس مطالب فوق و بر اساس ویژگی

رصت ها را در این ایام مطالعه کرد. فی کتابتوان همهکنید. فراموش نکنید ایام نوروز محدود است و نمی

توان بقیه کار را تمام اردیبهشت می دومفروردین تا  52وجود دارد. از های درسی برای اتمام مطالعه کتاب

رصت دارید زمان کافی برای دوره کردن، تست حل کردن روز ف 72اردیبهشت تا کنکور که حدود  دومکرد. از 

 و رفع اشکال وجود دارد.

 خواهم با جدیت و بدون سستی و با نشاط کار کنید. در خاتمه از شما می

 .برای موفقیت شما دعا کرده و پیروزیتان را از خداوند منان خواهانم

 احسان نجفی-بهنام قدردوست-مهدی فرهادیان
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 بندی مرحله اولجمع کلیات برنامه

فروردین بخش قابل  52اسفند تا  53ای از حدود هفته 9بندی و در یک دوره لازم است در اولین مرحله جمع

توجهی از کنکور را مطالعه کرده و تا آنجا که ممکن است مطالعه به همراه حل تست را برای این منابع انجام 

 تست مطابق طرح زیر خواهد بود. دهیم. از نظر زمان بندی مطالعه، تمرین و حل

، تحلیلی، گسسته و 3اسفند مطالعة بخشی از پیش که از اهمیت بالایی برخوردارند. فیزیک، پیش 52تا  53( از 3

 .مطالعه شود حدود پیوستگی از کتاب دیفرانسیل و مطالعة دروس روز به صورت مختصر

های سال دوم و سوم عمومی از هر مبحث کتابفروردین: مطالعه و حل چند تست  52اسفند تا  52( از 5

ه دوم شود و پس از این تاریخ مرحلبندی میهای دوم و سوم به طور کامل جمعو اختصاصی یعنی کتاب

که بخشی از  باید در نظر بگیریم امکان دارد گردد.شود که طرح و برنامه آن متعاقباً ارائه میبندی انجام میجمع

ا ه انجام نشود، ناراحت نشود، ناراحت نشوید، زمان برای جبران و تکمیل مطالب   جبرنامه ی پیش بینی شد

 فروردین ماه وجود دارد.52افتاده پس از 

 موفق باشید.


