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ویژگی های برنامه مطالعاتی هفتگی ارائه شده در سایت انسانیها؛ ویژه داوطلبانی که به صورت خودخوان برای 

 انسانی نظام جدید مطالعه دارند. 99کنکور 

  http://www.ensaniha.ir/post/index/3151لینک دانلود برنامه مطالعاتی: 

 

های دوازدهم را خواهید خواند. روز درس به طور کلی برنامه این طور تنظیم شده که در طول هفته از شنبه تا چهارشنبه که مدرسه دارید،

  .را دارید 01.00و در روزهای دیگر نیز دروس پایه  را جمعبندی خواهید کرد های همان هفته دوازدهمچهارشنبه درس

های البته که زمانی برای استراحت، جبرانی یا آمادگی برای درس روز شنبه مدرسه را نیز خواهید داشت. در مهرماه به دلیل حجم کم درس

  .های پایه خواهید داشتدوازدهم، شما زمان بیشتری را برای درس

 ! یداین برنامه را قبل از آنکه دیر شود به دوستان خود هم معرفی کن

 اهداف برنامه هفتگی مهرماه

ین اهر برنامه ریزی قطعا اهدافی را دارد؛ به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. در برنامه مهرماه که به صورت هفتگی تنظیم شده است، 

که زودتر از موعدش، به پایان ( یک شروعی 4( یک شروع آهسته ولی پیوسته 3( یک شروع منطقی 2( یک شروع عالی 0اهداف را در نظر داریم: 

 نرسد

 صعودی روند این و رفته ساعت 41 سمت به هفته دو از بعد که کرد خواهید شروع ساعت 33-31برای همین برنامه را با مجموع ساعت مطالعه 

  .داد خواهید ادامه باشد، لازم که جایی تا را مطالعه ساعت افزایش

 تونم موفق بشم؟آیا با این برنامه می

ایم شما به موفقیتی بسیار خوب و حتی عالی خواهید رسید. ما مشاوران گوییم با اجرای این برنامه، روش و منابعی که گفتهحتما و با جرات می

 .مرکز مشاوره انسانی یار با شما انسانیها همراه هستیم

 کلاس فوق برنامه در این برنامه ریزی

 و جدی یادگیری به موظف را خودتان تا( 0: دلیل دو به چرا؟. کنید حساب برنامه جزئی از ساعتاگر کلاس فوق العاده شرکت می کنید باید 

پس به ازای هر ساعت کلاس فوق  .کنید استفاده کنکور برای مطالعه مدت این در زمانتان از درست بگیرید یاد (2. بدانید  درس کلاس سر فعال

  .یدخوانایدو در خانه درس میدارید، از خودتان انتظار همان یادگیری را داشته باشید که کلاس نرفتهالعاده که حتما درس آن را در برنامه ریزی 

اید، همان ساعت حضور در کلاس را جزو ساعت مطالعه در برنامه بدانید. حتما بعد از هر جلسه برای مثال: اگر کلاس عربی و ریاضی شرکت کرده

کلیف یا مرور مطالب آموخته شده در کلاس را داشته باشید. قطعا در این صورت نیاز است ساعت مطالعه شما کلاس، زمان مورد نیاز برای انجام ت

که نکمی بیشتر از این برنامه باشد؛ اما چندان زیاد نیست. به شرط آنکه بخش بزرگ و مهم یادگیری را همان سر کلاس انجام داده باشید؛ نه ای

 !شروع به مطالعه برای یادگیری کنید بعد از کلاس، جزوه را باز کنید و
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 توضیحات هفته به هفته

نام دارد. نه به این معنا که مهم نیست یا هر برداشتی « هفته صفر»هفته دارد. هفته اول که از دوشنبه شروع شده، در برنامه هفتگی  3مهرماه 

  .جدی شروع کنید بودن این هفته است. آن را« سنگ بنا و اساس»دیگر. بلکه صفر بودن به معنای 

  های برنامه هفتگیویژگی

 .های پرحجم و مهم پایه را نیز داریدخوانید؛ بجز هفته صفر که درساز شنبه تا چهارشنبه هر روز فقط درس دوازدهم را می (1

زبانی، همیشه و کوتاه خوانده با توجه به ویژگی دروس  های کوتاه اما همیشگی، درس زبان را دارید کهاز شنبه تا چهارشنبه در زنگ (2

 .های مطالعاتی کوچک و دنباله دار خواهید داشتبرای همین هر درس را دو بخش گرامر و واژگان در ساعت .شودمی

  .چهارشنبه را برای مرور، جبران و بستن دروس پایه دوازدهم گذاشتیم (3

 !د؛ تحت هیچ شرایطینگذارید هیج درسی از دوازدهم به روز بعد یا هفته بعد موکول شو

 ساعت 01 به و شروع ساعت8 از. داشت خواهید روز این در را مطالعه ساعت بیشترین. است 01.00 پایه دروس برای تماما پنجشنبه (4

  .حرکتی آهسته اما پیوسته برای رسیدن به قله موفقیت .رسدمی

 .های روز شنبه( آماده کردن درس3( ادامه مطالعه دروس پایه 2انجام دهید. ( استراحتی که حتما و باید 0جمعه اما سه کار متفاوت دارید:  (5

های برنامه هفتگی به تناسب ساعت مطالعه انتخاب و تنظیم شدند. برای همین هم از هفته سوم به بعد که ساعت مطالعه به تعداد درس (6

 .ها را داریدشود، همه درسساعت نزدیک می 41هفتگی 

 های درسینحوه چیدمان زنگ

های مطالعه در طول روز را به خودتان واگذار کردیم که برنامه را شخصی سازی کنید؛ اما این قانون مهم در چیدمان را یادتان چیدمان نوبت

 :باشد

 اول کار سخت را انجام بدهید

درس را به ساعت آخر و زنگ آخر موکول نکنید. های برنامه ندارید، یا در درسی ضعیف هستید، آن یعنی اگر رابطه چندان خوبی با یکی از درس 

چون قطعا هیچ پیشرفتی نخواهید داشت. چون هم پیش فرض شما نسبت به آن خوب نیست و هم انرژی و تمرکز ابتدای روز را نخواهید داشت. 

 .اول کار سخت را انجام دهید پس

 کارهای ویژه در این برنامه

منطقی با نتیجه فوق العاده در نظر داریم. به این صورت که با کمترین زمان اما جدی ترین تمرینات برای ریاضی شما یک هدف گذاری عالی،  (1

  .رسید که برای رتبه زیر هزار در ریاضی کافیستمی %31و کارهایی که انجام خواهید داد به درصد بالای 

 .به اتاق علمی ریاضی بروید این لینک ایم. ازدر اتاق علمی ریاضی در این باره بیشتر توضیح داده
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اب منبع کنکور کت 6کتاب از  4همین کار ویژه را در درس پرحجم تاریخ.جغرافیا برای شما انجام خواهیم داد. در این دو درس شما حداقل  (2

 !را خواهید خواند؛ کامل و با آرامش و البته با مرور

 !نقطه ضعف شما در تاریخ و جغرافیا، نخواندن نیست؛ بلکه کامل نخواندن یا مرور نکردن این دو درس است که به شدت نیازمند مرور هستند

 یعنی کدام روش« طبق روش»

 و وشر طبق مطالعه» اگر. بخوانید را درس آن هایتست و درسنامه یعنی ببینید، «تستی پرکاری+  مطالعه» مطالعه زنگ  به طور کلی: اگر در

 این. )کنید لح دیگری زنگ در را هاتست از بخش دیگر و کنید کار تست مشخصی تعداد بلافاصله بخوانید، کامل را درسنامه یعنی ببینید «منبع

 (کنید کار بلافاصله درس هر برای تست تعداد چه کنید مشخص چگونه که ایمداده توضیح ادامه در را روش

خوانید. زنگ اول: شناخت و ارزیابی. یادگیری. تست دست گرمی. برای درس منطق با توجه به ویژگی خاصی که دارد، هر درس را در دو زنگ می

  .زنگ دوم: پرکاری تستی و خلاصه و نکته نویسی

ها و اهمیت کتاب، هر درس را به چند بخش تقسیم کردیم و هر بخش را در یک روانشناسی: با توجه به حجم درسنامه، تعداد تستدر درس 

  .خوانیدزنگ می

دهید. برای مرور خوانید و پُرکاری تستی آن را هم انجام میبرای درس فارسی، هر درس را با توجه به حجمی که داشته در یک یا دو زنگ می

 دیگری زنگنیم در را هاتست( 3 درس مثل) هاتست یا درس زیاد حجم تناسب به گاهی البته. دارید شده بینی پیش زمان نیز فصل  فصل به

 .کنیدمی تکمیل

ر ن دها را براساس کتاب اقتصاد مشاورادر درس اقتصاد، کتاب به دو بخش مسائل/محاسبات و متن تقسیم شده است. هر کدام را از این بخش

  زمان و زنگ مشخص شده بخوانید: بخش متن؛ مسائل یا روش حل سریع

ها به این روش عمل کنید: بعد از مرحله یادگیری، بلافاصله تعدادی تست بزنید. این تعداد را به نسبت حجم درس، تعداد کل در سایر درس

لافاصله زدن برای تخمین میزان فهم مطالب، ارزیابی کیفیت های هر ریزمبحث از درس انتخاب کنید. این بهای هر درس و تعداد تستتست

 .های آن استمطالعه، شناخت از درس و تست

تیتر در بخش  4شاوران، م دینی کتاب در یعنی) دارد موضوعات تیتر یا ریزمبحث4 و تست81 برای مثال: اگر یک درس دین و زندگی در مجموع

 حدود  3 و 0 تست. یعنی شما باید از تیتر 01هر کدام  4و2تست دارند، تیتر  31هر کدام  3و  0تیتر تیتر،  4بینید( . از این های آن میتست

 .بزنید تست 3 مجموعا 4 و 2 تیتر از و( تست 3 ریزمبحث هر)  تست 01-03

 :مثل این چندتصویر
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 اگر پشت کنکوری هستید

و پشت کنکوری نظام جدید هستید، بعد از مطالعه این توضیحات و دانلود فایل های آن، برای اگر جزو داوطلبان فارغ التحصیل 

 99های کنکویریزی هفتگی برای پشتبرنامه: مناسب سازی و تغییرات لازم هماهنگ با ویژگی خودتان، به این مطلب بروید

 کنیدشرکت می اگر آزمون

اگر در آزمون آزمایشی قلمچی شرکت می کنید، برنامه متناسب و هماهنگ با بودجه بندی آزمون های کانون فرهنگی آموزش را از 

 ریزی هفتگی مطابق با آزمون قلمچیبرنامه: این لینک دانلود کنید

 هستید اگر نظام قدیم

 نظام قدیم انسانی 99برنامه ریزی کنکور : بخوانید 99این برنامه ریزی را ویژه نظام قدیم کنکور 

 

 

  مرکز مشاوره انسانی یار موفق باشید. دوستدار شما انسانیها
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