به نام خدا

اولین راه برای برنامه ریزی  ،شناخت خودتونه !..
شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت ..
باید خودتون رو خوب بشناسین  ..مشکلِ اصلیتون دقیقا از کجا شروع میشه؟
از پایه ی ضعیف ؟
مهم نیست از کجا میخواین شروع کنین  ،مهم اینه که شروع کنید و به پایان برسونین !..
من فکر میکنم شما صفرِ کنکورین  ( ! ..دقت کنید شما لزوما صفر نیستین  ( ،وگرنه  21سال مدرسه رفتن  ،همه بی فایده بود )
شما تنها راهِ کنکور رو بلد نیستین ) یعنی چی ؟
یعنی اینکه نمیدونین برای درسی مثلِ شیمی  ،قسمتِ مسائلش رو چه جوری باید تقویت کنید ؟
خب  ،اشکال نداره  ،باهم شروع میکنیم ): ..
به ترتیب جدول بندی کنکور با عمومی ها شروع می کنیم :

ادبیات
مسلما باید بدونین  ،هرگز ادبیات رو نباید از روی کتاب بخونین  ..برای ادبیات باید موضوعی کار کنید ..
موضوعی یعنی چی ؟
یعنی باید برای  4مبحث  ،امال و لغت  ،دستور  ،آرایه  ،قرابت  ،کتابهای جداگانه مختص به نظام خودتون رو تهیه کنید ! ..
کتابهایِ موضوعی نشر الگو  ،یا هفت خوان خیلی سبز  ،یا بعضی از کتابهای دکتر سبطی میتونن بهتون کمک کنن که من اولی رو
پیشنهاد میکنم (نشر الگو )
خب  ،زمان بندیِ این درس چه جوریه ؟
شما نیاز نیست خیلی وقت بزارین  ،میتونین روزی  21دقیقه در هر روز  ،یا یک روز در میون به این درس اختصاص بدین ..
مثال چه جوری؟
بین ساعتهای استراحتتون  ،یا حتی وقتهای مُردتون  ،یا زمانهایی که داخل اتوبوس نشستین  ،یا هر زمانی که راحتین  ،میتونین به
یکی از موضوعات  ،مثال آرایه اختصاص بدین  ..تایمِ بعدی رو بزارین برایِ قرابت و ! ...
لزوما مهم نیست شما حتما همه ی موضوعات ( آرایه و قرابت و دستور و امال و لغت ) رو  ،در یک روز مطالعه کنید !..

میتونین روزانه  2ساعت برای ادبیات وقت بزارین  ،به این صورت که مثال شنبه  03 :دقیقه آرایه ( در تایم اول)  03 ،دقیقه هم
قرابت ( درتایم دوم) و در روز یک شنبه  03 ،دقیقه دستور ( در تایم اول )  03 ،دقیقه امال و لغت ( در تایم دوم ) ..
ولی من پیشنهاد میکنم هر روز هر چهار موضوع رو ( برای هر موضوع  21دقیقه ) وقت بزارین ..این دیگه بستگی به خودتون و
سطحتون داره !..

عربی
برخالف تصور خیلی هاتون  ،آسون ترین درس میتونه باشه اگه باهاش آشتی کنید ):
شما میتونین درس به درس پیش برین و از کتاب خیلی سبز ( پایه مخصوص نظام جدید ) یا عربی جامع مهر و ماه استفاده کنید
 ..یا اگر کتابهایِ جداگانه دارین ( مثال عربی دهم – عربی یازدهم ) از اونها استفاده کنید !..
اما نکته ی مهم بحث ترجمَست  ..این بحث باید جداخوانده بشه  ،چون نکات ریز ترجمه  ،حدودا  8سوال کنکورتون رو شامل
میشه  ..کتابهایی مثل مهر و ماه به این موضوع پرداختن و یک قسمت مخصوص نکات ترجمه دارن براتون  ..من مهر و ماه رو
پیشنهاد میکنم براتون !..
حاال چه جوری براش وقت بزارین ؟
مسلما دروس عمومی  03تا  03دقیقه بیشتر زمان نمیخوان  !..شما میتونین بعد از اتمام تایم اختصاصی تون  ،به این درس
اختصاص بدین و از درس اول دهم شروع کنید  .میتونین روزانه به این درس اختصاص بدین  ،یا دو روز یک بار  ( ..بستگی به
عالقه ی خودتون داره ) و همین جوری ادامه بدین تا به درس آخر یازدهم برسین !..
در ضمن یادتون نره  ،بعد از خوندن هر مبحث  ،تست فراموش نشه !..
راستی لزومی نداره در یک روز  ،شما اون مبحث ( مثال درس  7عربی یازدهم که مربوط به افعال ناقصه است ) رو در یک روز و در
یک تایم  03دقیقه یا  03دقیقه  ،تموم کنید  ..شاید شما در این مبحث ضعیف باشید و برای اتمام تست های اون بحث  ،به سه
روز ( یعنی سه تا تایم  03دقیقه احتیاج داشته باشین )  ..پس همه این ها بستگی به خودتون و شرایط خودتون داره ..

دینی
میتونین از کتاب پایه خیلی سبز یا گاج استفاده کنید  ..سفیر خرد هم همیشه حرف اول رو میزنه  ..اما اگه دنبال درسنامه ی خوبی
میگردین از کتاب خیلی سبز و اگه دنبال تست های خوبی هستین از کتاب سفیر خرد استفاده کنید !..
دینی بستگی به خودتون داره ولی یک روز در میون پیشنهاد میشه  ..حتی میتونین از مهر برای این درس شروع کنید  ..البته اگر
در دروس دیگر ضعیف هستین و فکر میکنین بقیه به وقت بیشتری نیاز دارن ..

زبان
کتاب جامع شهاب اناری ( مسلما برای بچه های ضعیف توصیه نمیشه )
کتاب پایه خیلی سبز یا کتابهای تک پایه که دارین ( مثال زبان دهم – زبان یازدهم )
روزانه براش  03تا  03دقیقه وقت بزارین  ..یک قسمت از زمانتون رو به لغت اختصاص بدین و یک قسمت رو هم به گرامر ..
درس به درس از سال دهم شروع کنید تا به انتهای درس یازدهم برسین ..
زود میتونین تمومِش کنید !..
.
بریم سراغ دروس اختصاصی

زمین
هیچ کس تابستون برای درسی مثلِ زمین وقت نمیزاره ..
اگه مایلین این درس رو بخونین  ،میتونین از مهر شروع کنید و با برنامه آزمونتون جلو برین !..

ریاضی
یکی از درس های مهم رشته ی تجربی ..
اشکال نداره تا چه حد از ریاضی بلدین  ،شاید هم حتی به قول خودتون صفر باشین  ،مهم اینه که با تمرین میتونین این درس رو
به نقطه قوتتون تبدیل کنید ..
ریاضی رو باید مبحثی بخونین  ..مثلِ ادبیات  ..اما نه اینکه برین براش کتاب جداگانه بخرین !..
کتابِ جامع مهر و ماه یا تخته سیاه ( لطفا خودتون متناسب با خودتون بررسی کنید )
میتونن بهتون کمک کنن ..
منظورم از مبحثی خوندن یعنی اینکه  :مثال تابع رو نباید خورد کنید و سال به سال بخونید ( مثال تابع دهم جدا و یازدهم جدا )
باید همه رو یکجا بخونید  ..کتابهایی که معرفی کردم این قابلیت رو دارن و اینقدر سابقه دارن که بدونن باید از کجا برای شما
شروع کنن ..
تابستون حتما مباحثی مثلِ
تابع  ،مثلثات  ،حد و لگاریتم  ،تابع درجه دو  ،آمار و احتمال  ،و مباحثی که فکر میکنین در اون ضعف دارین و باید بهشون بپردازین
رو کار کنید ..

میتونین هنگام کار کردن از فیلم های آقای امینی راد هم استفاده کنید  ..بهتون کمک میکنه  ( ..البته اگر کالسی نمیرین و با برنامه
ی کالسی هماهنگی ندارین )
چه قدر باید براش وقت بزارین؟
قطعا به توانایی های خودتون بستگی داره و اینکه چه قدر در این درس تسلط دارین ..
اما تایم اختصاصی بین  03تا  213دقیقه تعریف میشه  ..شما میتونین با توجه به خودتون حتی بیشترِش هم کنین !..
هر روز به اختصاصی ها بپردازین  ..هر روز !..

زیست
درسی که به نظرم هر کسی باید روش خودش رو پیدا کنه تا در اون نتیجه بگیره ..
ولی حتما حتما  ،از درس اولِ دهم شروع کنید و تا آخر ادامه بدین !..
برای زیست میتونین کتاب جداگانه ( نشر الگو دهم – نشرالگو یازدهم ) یا کتاب پایه میکرو گاج رو تهیه کنید ..
البته انتشارات دیگه ای مثل خیلی سبز و فاگو هم هستن  ..یادتون باشه  ،برای زیست  ،بهترین کتاب وجود نداره  ،خودتون باید
بگردین و متناسب با خودتون بهترینش رو پیدا کنید تا راهتون رو پیدا کنید !..
میتونین نکته های مهم بعد از خوندن درس و زدن تست ها رو کنار و گوشه ی کتابتون یادداشت کنید یا حتی یه دفتر تهیه کنید و
نکته های مهم مربوط به اون درس رو بنویسین  ..پیشنهاد میکنم از کالسور استفاده کنید  ..زیست یک درسِ پر از سواالت جدید
و ترکیبی  ،ممکنِ هر بار نکته ی جدیدی به ذهنتون برسه وبخواین یادداشتش کنید ..
زیست رو هر روز باید بخونید  ..تایمِش هم بستگی به خودتون داره ..ولی هر روز باید خونده بشه  ..حتما !..
زیست نیاز به زمان داره  ..از درصد کمِتون هیچ وقت نا امید نشین و این درس رو هرگز رها نکنید !..
شروع کنید  ،بقیَش حل میشه ):
.

فیزیک
کتابِ پایه ی میکرو یا اگر کتاب تک پایه دارین ( فیزیک دهم – فیزیک یازدهم ) میتونن بهتون کمک کنن !..
فیزیک رو هم میتونین درس به درس شروع کنید یا اینکه از ضعف هاتون شروع کنید و در نهایت به درسهایی که در اونها تسلط
دارین برسین ..
بستگی به عالقه ی خودتون داره ..
تایمِ اختصاصی رو هم که قبال گفتم  ..مسلما چون درس اختصاصیِ اینم هر روز باید خونده بشه ..

شیمی
رسیدیم به درسِ ترکیبی که هم مسئله داره و هم حفظیات و مفاهیم !..
شیمی رو میتونین جدا جدا بخونین ( شیمی دهم – شیمی یازدهم ) یا اینکه از کتابهای پایه مثل شیمی میکرو استفاده کنین ..
شیمی مبتکران برای نظام قدیم خیلی تعریف میکردن ( آقای بازرگان) اما برای نظام جدید  ،من زیاد تعریفِش رو نشنیدم اما به
این معنا نیست که کتاب خوبی نمیتونه باشه  ..شما حتما این کتاب رو هم باید یه نگاهی بندازین  ،شاید برای شما بهترین کتاب
به حساب بیاد ..
خب بحث حفظیات و مفاهیم  ،فکر نمیکنم زیاد نیاز به توضیح داشته باشه ..
اما بحث مسئله !..
مسائل شیمی کنکور رو از کجا شروع کنیم ؟
اولین کاری که باید بکنین  ،بعد از تسلط به جدول تناوبی
باید حتما برین سراغ استوکیومتری ..
اکثر تست های کنکور با استوکیومتری شروع میشن ..
پس هر گز این بحث رو نباید حذف کنید !..
برای تسلط به مسائل شیمی  ،میتونین از فیلم های آقای آقاجان زاده استفاده کنید ..
مسائل شیمی نظام قدیم و نظام جدید نداره  ..پس صفر تا صد شیمی آقای آقاجان زاده میتونه بهتون کمک کنه ..
البته نه همه ی فیلم ها !..
نظام جدید حذفیات داره ..
قسمت هایی که مهمَن مثلِ استوکیومتری  ،سینتیک  ،تعادل و گرما که جز مباحث مشترک نظام قدیم و جدیدِ  ..میتونین از فیلم
های ایشون استفاده کنید ..
اگه فکر میکنین گیج میشین  ،به سایتِ خودشون سر بزنید  ..برای نظام جدید هم ویدیو گذاشتن ..
سایتشون :
http://khaneshimi.com/
.
در پایان  ،چند تا نکته ای که باید گفته بشه :
مسلما حرفهایی که زده شد  ،بر اساس تجربه و راه هایی که طِی شده  ،بوده  ..منابعِ گفته شده هم براساس تجربه و کلی منابع
مختلف رو گشتن و از بینشون بهترین رو برای نظام جدید انتخاب کردن  ،بوده !..

اما این به این معنا نیست که این منابع اگر برایِ یک نفر یا جمعی  ،یا حتی کل کشور مفید بوده  ،پس قطعا و صد در صد برای
شما هم مفید خواهد بود  ..شاید شما جز یک درصد متفاوت باشین و خودتون باید عالقَتون رو پیدا کنید ..
پس حتما  ،قبل از تهیه منابع  ،خودتون هم یه نگاهی بهشون بندازین و ببینین آیا واقعا متناسب با نیاز شما خواهد بود ؟
.
درگیر حاشیه ها نباشین  ..اینقدر هم دنبالِ این منبع و اون منبع نباشین  ..بهترینِش رو برای خودتون پیدا کنید ..
اگر منابعتون تکمیل شد  ،دیگه بیشتر از این وقت و انرژی تون رو صرفِ منابع جدید نکنید !..
با خودتون نگین  :ای کاش اونُ می خریدم  ..کتابِ دوستم بهتره  !...پس چون اون داره این کتاب رو میخونه  ،منم باید اونُ بخرم
..
نه  ..شما خاص ترینِ خودتون باشین  ..بی خیالِ بقیه ):
جلو برین ..
تالش کنید و برای اهدافتون بجنگید و برنامه بریزین  !..مهم ترین ابزار مبارزه ی شما برنامه ریزیه  ،هیچ وقت ازش غافل نشین
!..
.
اگر گوشه ای از این حرفها بهتون کمک کرد  ،برایِ منم دعا کنید  ..بهترین لطفی که میکنید ..
" ن.ت "
.
ممنون بابت وقتی که گذاشتین !..
.
به امید رسیدن به آرزوهاتون
.

یا حق ):

