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چند هفته

فني مهندسي

ديرتر وارد دانشــگاه ميشوي

شــريف يا اميركبير

شــركت مجدد در كنكور 96
هــر داوطلــب كنكــور سراســري دانشــگاهها و مراكــز آمــوزش عالــي،
حــدود  45هفتــه فرصــت دارد تــا بــا در نظــر گرفتــن گــروه آزمايشــي،
حــدود  250مبحــث ،شــامل  32عنــوان كتــاب درســي را در قالــب
تســتي و تشــريحي ،مســلط شــود؛ و خــود را بــراي يــك «ماراتــن
علمــي» آمــاده كنــد.
بــا نگاهــي عميــق بــه «نمــودار مقايســهاي سيســتم آموزشــي»
موجــود ،بــه ايــن نتيجــه ميرســيم كــه هزينــه كــردن در كنكــور و
آمــوزش بــه نوعــي ســرمايهگذاري اســت ،امــا گاهــي ايــن هزينههــا
جايگزيــن تــاش فرزنــدان ســختكوش ميشــود! و مانعــي بــراي
رشــد خالقيتهــا و عــدم كشــف راه حلهايــي بــراي عبــور از مســير
پــر پيــچ و خــم زندگــي تحصيلــي دانشآمــوز خواهــد بــود.
شــركت مجــدد در كنكــور ،يعنــي چنــد هفتــه ديرتــر داوطلــب كنكــور،
دانشــجو ميشــود!!! ايــن امــر در نــگاه اول ثقيــل و جســورانه بــه نظــر
ميرســد ،امــا بــا نگاهــي دقيقتــر ،گاهــي ميتوانــد جلــوي خيلــي
از ضررهــاي احتمالــي را در ســالهاي آينــده بگيــرد ...بــراي مثــال،
متاســفانه تعــداد زيــادي از داوطلبــان بــه خاطــر انتخــاب عجوالنــه و
فــرار از تكــرار مســير كنكــور ،بــه انتخــاب يــك رشــته بــدون شــناخت
كافــي در يــك شهرســتان دور از محــل تحصيــل خــود اقــدام ميكننــد
و نزديــك بــه  2ســال حتــي بيشــتر ،در آن رشــته و شــهر ،مشــغول بــه
تحصيــل ميشــوند و بعــد دوبــاره بــه مــا مراجعــه ميكننــد و تمايــل

علوم پزشكي
تهران يا بهشــتي

چنــد هفته ديرتر
وارد دانشگاه
ميشوي

بــه شــركت مجــدد در كنكــور دارنــد ...ايــن موضــوع جــدا ً يعنــي تلــف
كــردن عمــر ...لــذا تأكيــد ميكنيــم؛ اگــر قــرار اســت يــك ســال
يــا بــه عبارتــي چنــد هفت ـهي ديگــر مجــدد بــراي كنكــور بخوانيــد،
بالفاصلــه هميــن امســال ايــن كار را انجــام دهيــد .تــا شــخصيت
اجتماعــي شــما بيــش از ايــن در جامعــه شــكل نگيــرد! چــون شكســتن
برخــي ســاختارهاي اجتماعــي بعــد از ورود بــه دانشــگاه كار بســيار
دشــواري اســت .فقــط ايــن بــار حــرف گــوش كنيــد ،بــه برنامههــاي
ديبــازر برســيد ،كســب نمــره بــراي شــما اهميــت داشــته باشــد،
متوســط درس نخوانيــد! از ابتــدا بــه همـهي درسهــا اهميــت دهيــد...
كمتــر كالس برويــد و فقــط طبــق برنامـهي ارائــه شــده مطالعــه كنيــد،
آزمــون بدهيــد و منطقــي اســتراحت كنيــد.
يــك داوطلــب فــارغ التحصيــل ميتوانــد از نيمــهي دوم شــهريور بــا
برنام ـهاي مختصــر كــه بــه او ارائــه ميكنيــم ،شــروع كنــد تــا چنــد
مــاه امــكان اســتراحت در يــك يــا دو نيــم روز در هفتــه را دارد ،حتــي
ميتوانــد در يــك كالس غيردرســي بــر حســب عالقــه تــا زمســتان
شــركت كنــد و بــه ايــن ترتيــب هــم زندگــي كنــد ،هــم درس بخوانــد
و «دغدغــهي اي كاش ،اي كاش ،اي كاش» كنكــور  95را در كنكــور
 96تكــرار نكنــد.
اجازه بدهيد ديبازر به شما سختگيري كند!...
در كنار شما هستيم ،تا رسيدن به حاصل تالشتان
سيد امير ديبازر

شهر مهمتر است يا دانشگاه؟
محمدرضــا بارهــا ایــن ســؤال رو از خــود میپرســید کــه چــه چیــزی در نهایــت
پررنگتــر اســت؟ رشــتهام؟ شــهرم؟ دانشــگاهم؟
انقدرگاهــی بــه ایــن موضــوع فکــر میکــرد کــه نمیدانســت بهــای دقایــق رفتــه را
چگونــه پــر كنــد .تــا اینکــه باالخــره بعــد از کلــی کلنجــار رفتــن ،تصمیــم گرفــت
از مشــاورش بپرســد.
 ببخشید آقا چه چیزی مهمتر است؟ رشته؟ دانشگاه یا شهر؟ آقــای مشــاور لبخنــدی زد و نگاهــی بــه محمدرضــا كــرد و گفــت :صــد البتــهاینهایــی کــه گفتــی همــه مهــم هســتند.
 محمدرضــا بــرای چنــد ثانیــه مکثــی کــرد و گفــت :حــرف شــما متیــن ،ولــیســواد مــن ،هم ـهی ایــن هــا را نــدارد ...نمیدانــم کــدام یــک میتوانــد عقبتــر از
دیگــری باشــد خیلــی ســردرگم هســتم.
آقــای مشــاور وقتــی حــال و روز محمدرضــا را ایــن گونــه دیــد و اینکــه چــه قــدر
ایــن مســأله برایــش دغدغــه شــده ،بــه او گفــت کــه بهتــر اســت ایــن زنــگ تفریــح
را در دفتــر دبیــران بگذرانــد.
 داســتان ایــن مثلثــی کــه گفتــی از گذشــته ،از اولیــن نفــری کــه کنکــور دادهاســت تــا بــه امــروز بــوده ،پــس نیــازی نیســت ایــن همــه خــودت رو درگیــر کنــی.
بــرای دقایقــی بــه همــهی بخشهــای ایــن مثلــث فکــر کــن و خــودت را در هــر
کــدام از ایــن موقعیتهــا قــرار بــده  ...بعــدا ً تــو را بــا هویتــی کــه رشــتهات بــه
تــو میدهــد صــدا میزننــد .قــرار اســت در حالــت ایــدهآل تــو بــا تخص ـصات کار
کنــی و درآمــد یــک خانــواده را تأمیــن کنــی .محیــط کارت ،موقعیــت اجتماعیــت،
درآمــدت ،ســطح زندگــی و خیلــی از چیزهــای دیگــر بســته بــه شــغلی اســت کــه
تــو خواهــی داشــت .تحصیــات و زمــان  4ســالهای کــه برایــش صــرف میکنــی،
بهتریــن بســتر بــرای آمــاده کــردن توســت؛ پــس یکــی از بزرگتریــن امتیــازات
یــک فــرد میتوانــد تحصیــل مرتبــط بــا شــغلش باشــد.
 خــب آقــا حــرف شــما متیــن  ،...بــرای همیــن انقــدر امســال دویــدم .تــراز 6800آزمــون آخــر را یادتــان میآیــد؟
ولــی بیــن شــهر و دانشــگاه چــه؟ کــدام  ...نمیدانــم  ...انقــدر فکــرم را بــه خــودش
مشــغول کــرده کــه دیگــر شــده اســت دغدغــه ...تمرکــزم را کــم میکنــد.
 درس خوانــدن در شــهری غیــر از محــل زندگیــت خیلــی دشــوار اســت .طبیعتــ ًاشــروع دنیــای جدیــدت در شــهری اســت کــه هیــچ جایــش را بلــد نیســتی .در
میــان مردمانــی هســتی کــه هیــچ آشــنایی بــا تــو ندارنــد ،شــاید زبانشــان هــم بــا
تــو متفــاوت باشــد.
درکنــار همــهي اینهــا کــه اگــر بــا آن کنــار بیایــی ،دوری از خانــواده و اینکــه
اوقاتــی کــه ســرکالس نیســتی را بایــد بــا همکالس ـیات در خوابــگاه بگذرانــی هــم
هســت .راســتی بــا غــذای خوابــگاه ،اتــاق مشــترک  5نفــری ،بــا مقــررات خاموشــی،
ورود و خــروج منظــم مشــکلی کــه نــداری؟ تفــاوت دانشــگاه شــهر خــودت و دانشــگاه

شــهری دیگــر ،غیــر از عنــوان و آدرســش و شــاید مدرکــش چیــز دیگــری نیســت
ولــی بــه گمانــم مانــدن در شــهر خــودت راحــت تــر از  4ســال دوری از خانــه باشــد.
 معلــوم اســت ،ولــی چنــد بــاری کــه در خانــه صحبــت شــد ،قــرار بــر ایــن بــودهکــه پــدرم خان ـهای برایــم بگیــرد.
 تنها؟ نه احتماالً مادرم هم بیاید. محمدرضــا!! خانــواده ،زندگیشــان مختــل شــود کــه تــو بــه خواســتهات برســی؟!بــه هیــچ چیــز دیگــری جــز خــودت فکــر نمیکنــی؟! هم ـهي خانــواده گرفتــار تــو
شــوند؟! بــه کار و آینــدهی بقیــه هــم کمــی فکــر کــن.
 تنها که باشم فکر کنم این مسائل دیگر پیش نمیآید. بــه تنهایــی 4 ،ســال را در یــک خانــه ســر کنــی؟ تحمــل چنــد روزی کــهخانــوادهات بــه ســفر میرونــد برایــت مشــکل بــوده تــا حــاال !!!...
آقای مشاور لبخندی زد و ادامه داد :وسط کار رها میکنی...خسته میشوی ...
 اگر بمانم برای سال بعد چی؟ بــا توجــه بــه رقابتهــا کــه هــر ســال ســختتر میشــود فقــط یــک ســال اززندگیــت عقــب میمانــی .زمــان كمــي ميمانــد تــا بــه ســربازي بــروي .انگیــزهات
را بعــد از مدتــی از دســت میدهــی و خســته میشــوی .امــروز را نــگاه نکــن ...بعــد
از مدتــی ،درس خوانــدن برایــت عــادی میشــود ولــی دیگــر چــارهای هــم نــداری
چــون راه بازگشــتی وجــود نــدارد.
ســال کنکــور ســخت اســت ولــی بــرای بــار دوم همــت زیــادی میخواهــد چــون
هیــچ چیــزی دیگــر بــرای از دســت دادن نــداری .ولــی بــاز هــم در آخــرش بگويــم
کــه همـهاش در کنــار هــم بهتریــن اســت .صــدای زنــگ مدرســه ،محمدرضــا را کــه
در ســکوت غــرق شــده بــود بــه خــودش آورد و تشــکر کــرد و بــه ســمت کالس رفــت.
ي آقاي مشاور چرتش را به هم زد:
آخر شب بود که صدای پیامک گوش 

محمدرضا:
تمام تالشم را میکنم ولی اگر همهاش در کنار هم نشد ،به گمانم در این شهر بمانم بهتر
باشد.
ـت
ـاد اسـ
ـدر زیـ
ـاب انقـ
ـاوت دو انتخـ
ـی تفـ
ـته گاهـ
ـاب رشـ
ـد انتخـ
ـز در فرآینـ
ـان عزیـ
داوطلبـ

ـی
ـای واقعـ
ـاب در دنیـ
ـاوت دو انتخـ
ـی تفـ
ـی گاهـ
ـی ارزد ولـ
ـاله اش مـ
ـل  4سـ
ـه تحمـ
ـه بـ
کـ
ـم!
ـه بخوریـ
ـش غصـ
ـم برایـ
ـه بخواهیـ
ـت كـ
ـزی اسـ
ـر از چیـ
ـی کمتـ
خیلـ

ـی
ـت از تصمیمـ
ـچ وقـ
ـا هیـ
ـد تـ
ـل کنیـ
ـد و عمـ
ـاب کنیـ
ـد ...انتخـ
ـم بگیریـ
ـه تصمیـ
ـس عاقالنـ
پـ
ـوید.
ـیمان نشـ
ـد ،پشـ
ـود گرفتیـ
ـده خـ
ـرای آینـ
ـه بـ
کـ

با امید بهترین انتخاب برای شما
ش .جوادپور
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انتخاب رشتهي پایهي نهم ،دغدغهی این روزهای اولیای پایه نهم!
با تمام شدن امتحانات و دریافت کارنامه ،شرایط برای دانشآموزان نهم متفاوت از دانشآموزان سایر مقاطع تحصیلی خواهد بود.
دریافــت برگ ـهی هدایــت تحصیلــی و شــروع حــل معمــای اولیــن انتخــاب ،یعنــی انتخــاب رشــتهی دورهی متوســطه دوم ،انتخابــی کــه ميتوانــد
وضعیــت افــت و خیــز دانــش آمــوز در  3ســال پایانــی دورهی متوســطه و در ادام ـه تحصیــات دانشــگاهی و شــغل آینــده را رقــم بزنــد .هم ـهی
اولیــا در ایــن مقطــع از ابتــدای ســال بــه دنبــال راهــی مناســب بــرای رســیدن دانــش آموزشــان بــه رشــته هســتند کــه هــم بــرای زمــان حــال و
هــم بــرای آینــدهی دانشآمــوز کارآمــد و تــوام بــا احســاس خــوب باشــد.
در برنامهی چشم انداز آموزش و پرورش کشور 4 ،رکن ،هدایت تحصیلی دانشآموز را تعیین میکند:
 -1عالقه و استعداد (نظر و عالقهمندی دانشآموز)
 -2نمرههای امتحانات (بررسی نمره درسهای دانش آموز در  3سال اخیر)
 -3نیازها و هنجارهای استانی (براساس نیاز استان ب ه رشته و گرایشهای موجود)
 -4عملکرد (نظر دبیر مرتبط با درسهای رشتهی مورد نظر دانشآموز)
البتــه در کنــار  4رکــن بــاال ،نظــر اولیــا ،وضعیــت اشــتغال و عــرف خانوادگــی نیــز بایــد لحــاظ شــود و دانشآمــوزان بــه کمــک اولیــا و مشــاور
بایــد ایــن نیازســنجی را بررســی نماینــد.
ارزشــیابی و ســنجش رشــتهی تحصیلــی  3ســالهی متوســطه نیــاز بــه صبــر و شــناخت تیــپ شــخصیتی دانشآمــوز دارد .توانمنــدی دانشآمــوز
در یادگیــری دورس تحلیلــی و توصیفــی بایــد بررســی شــود ،تــاب آوری دانشآمــوز در میــزان ســاعت مطالعــه بایــد مــورد ســنجش قــرار گیــرد
و دههــا فاکتــور مشــابه کــه بــا برگــزاری آزمونهــای توانمنــدی شــغلی و  ...مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار میگیــرد و دانشآمــوز بــر اســاس آن
هدایــت میشــود.
بعــد از آنکــه ارزیابــی تســتی و کاغــذی بــر اســاس آزمونهــا انجــام گرفــت ،نیــاز بــه تفســیر حضــوری تــک بــه تــک اعضــای خانــواده بــه
خصــوص پــدر و مــادر دانــش آمــوز اســت.
ضعــف شــبکه اطــاع رســانی و عــدم آشــنایی خانــواده و دانــش آمــوزان بــا رشــتههای دانشــگاهی و کســب اطالعــات محــدود بــر اســاس حــدس
و گمــان باعــث جهتگیــری غلــط فرزنــدان شــده و در نهایــت بــا تعــداد زیــادی دانشآمــوز در ســال ســوم متوســطه ســابق (پایــه یازدهــم
فعلــی) یــا دانشــجوی تــرم اول دانشــگاهها مواجــه میشــویم کــه بــه دلیــل عــدم عالقــه بــه رشــتهای کــه در آن تحصیــل میکنــد ،قصــد تغییــر
رشــته و ســوزاندن عمــر خــود و عقــب گــرد بــه چنــد ســال قبــل را دارنــد!
در حالــی کــه اگــر همیــن افــراد ،رشــتههای دیگــر را نیــز مطالعــه و بررســی میکردنــد ،بــدون شــک عــدهای از آنهــا متوجــه میشــدند کــه
بــه بعضــی از رشــتههای ناشــناخته عالقــهی بیشتــری دارنــد و بــا توجــه بــه اســتعداد و توانایــی خــود ،میتواننــد در آن رشــتهها موفقتــر
باشــند.
تفکــر اشــتباه تعــدادی از پدرهــا و مادرهــا و جامعــه کــه میگوینــد مثــ ً
ا رشــتههای گــروه آزمایشــی تجربــی پــول دارد ،رشــتههای گــروه
آزمایشــی ریاضــی بــه درد دختــر نمــی خــورد ،رشــتههای گــروه آزمایشــی انســانی یــا فنــی و حرفــهای و کار و دانــش بــرای دانشآمــوزان
ضعیــف اســت و ...باعــث شــده اغلــب دانــش آمــوزان مــا بــر اســاس «مــد» در جامعــه تعییــن رشــته کننــد و یــک هدایــت تحصیلــی اجبــاری و
اجتماعــی نــه فــردی انجــام دهنــد.
امیدواریــم بــا ســاز و کار و برنامــهی ویــژهای کــه مجموعــهی «برنامهســازی و برنامهریــزی دیبــازر» طراحــی کــرده اســت ،بتوانیــم نگرانــی
شــما خانوادههــای عزیــز و دانشآمــوزان ســخت کــوش و آیندهســاز را کــم کنیــم و معمــای انتخــاب آینــده را بــا کمــک یکدیگــر حــل کنیــم
و بدانیــم تجربــه را نبایــد دوبــاره تجربــه کــرد .همچنیــن خانوادههــای عزیــز ،پــداران و مــادران دانشآمــوزان پایــه نهــم بدانیــد در ایــن برهــه
شــما مســئول هســتید...
کنار شما خواهیم بود تا دانشگاه.
آ .فراهاني

جدول مقایسهای درصد سطح دشواری دروس عمومی کنکور دوسال اخیر

دروس عمومي

کنکور سال95

کنکور سال94
تجربي

رياضي

انساني

تجربي

رياضي

انساني

ادبيات فارسي

%57

%50

%34

%19

%32

%33

عربي

%57

%29

%33

%26

%46

%38

معارف

%31

%14

%24

%56

%37

%65

%15

%23

%27

%77

%49

%72
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دانشآمــوزان گــروه انســاني! قبــل از آنكــه دوران داوطلبــي خــود

را شــروع كنيــد ،بهتــر اســت بــه ســاختار مختلــف درسهــاي خــود توجــه

امــروز کــه بــرای شــما داوطلبــان کنکــور  96مینویســیم،
داوطلبــان کنکــور  95روزهــای پایانــی خــود را تــا کنکــور طــی
مــی کننــد ،فقــط چنــد روز تــا پایــان کنکــور باقــی مانــده اســت،
عــدهای بیــش از روزهــای قبــل بــا تمــام انــرژی خــود مشــغول
تــاش هســتند تــا در ایــن روزهــای پایانــی نتیجــه را عــوض
کننــد ،تعــدادی همچــون ماههــای قبــل بــا همــان انگیــزهی
گذشــته روزهــای پایانــی را طــی میکننــد ،عــدهای خســته
شــدهاند و نــا امیــد در ذهــن خــود بــرای شــرکت مجــدد در
کنکــور  96برنامهریــزی میکننــد تــا جــزء رقیبــان شــما در
کنکــور ســال آینــده باشــند.
اینکــه بعــد از یــک ســال ،حســرت ایــن را بخوریــد کــه ای
کاش از روز اول تمــام برنامههــا را در روز و زمــان خــودش
اجــرا میکــردم تــا امــروز بــا ایــن حجــم از نخواندههــا رو بــه
رو نمیشــدم! ای کاش زودتــر بــه فکــر برنامهریــزی میافتــادم
و آن قــدر دیــر تصمیــم نمیگرفتــم نتیجــه را تغییــر دهــم ،ای
کاش بــه جــای تمــام زمانهایــی کــه بــرای ســریال محبوبــم
و هــم صحبــت مجــازی بــا دوســتانم صــرف کــردم وقتــم را
بــرای کتابهایــی میگذاشــتم کــه میتوانســتم مطالعــه کنــم
و آینــدهام را بســازم ،خیلــی ســخت و گاهــی دردنــاک اســت!...
دوســتان خــوب کنکــوری؛ از امــروز بــا هــر گذشــتهی درســی،
حتــی اگــر نمــرهی خوبــی در امتحانــات نهایــی کســب
نکردهایــد ،حتــی اگــر تصمیــم داریــد مجــدد کنکــور بدهیــد،
حتــی اگــر ســال هــا از درس دور بودهایــد و تصمیــم گرفتهایــد
بــرای رســیدن بــه عالقــه ی خــود دوبــاره شــانس خــود را
امتحــان کنیــد ،بایــد یــاد بگیریــد داوطلــب حــرف گــوش کنــی
باشــید و از ایــن لحظــه آن چیــزی را اجــرا کنیــد کــه در برنامــه
ارائــه شــده اســت ،بایــد هــر لحظــه فکــر کنیــد فاصلــه شــما
تــا کنکــور چنــد روز بیشتــر نیســت و تــا آن جــا کــه امــکان
دارد بــا رونــد برنامــه پیشــرفت کنیــد و جــا نمانید.بایــد از ایــن
لحظــه بــا خــود عهــد ببندیــد کــه موبایلتــان را خامــوش کنیــد و
تماشــای تلویزیــون را بــرای یکســال کــم کنیــد و حتــی در روزهــا
و شــب هــای حســاس  ،قطــع کنیــد !
کنکــور رقابتــی تنگاتنــگ اســت کــه فقــط افــرادی در آن نتیجــه
مــی گیرنــد کــه بــا هم ـهی وجــود  ،بــی وقفــه  ،بــی بهانــه و بــا
جدیــت و هدفمنــدی از روز اول تــاش کننــد .کنکــور منتظــر
شــما نمــی ایســتد تــا پیغــام خــود را بــرای دوســتانتان تلگــرام
کنیــد! ســریال مــورد عالق ـهی خــود را ببینیــد و از هــر بهانــه ای
بــرای تلــف کــردن وقــت اســتفاده کنیــد.
از امــروز  ،همیــن امــروز شــبیه بــه چنــد روز مانــده بــه کنکــور
درس بخوانیــد و از اجــرای برنامــه بــه هــر قیمتــی کــه شــده
عقــب نمانیــد  ،عیــن برنامــهی دیبــازر درس خوانــدن دشــوار
اســت امــا مهــم ایــن اســت کــه تجربــه نشــان داده نتیجــه مــی
دهــد و ایــن نکتــه را بدانیــد کــه قرارگیــری در هــر سیســتم
منظــم نیــاز بــه صــرف انــرژی و زمــان دارد.
گ .ابراهيمي

كنيــد.

درسهــاي رشــتهي علــوم انســاني ،ســاختار مختلفــي دارنــد )1 :درسهــاي
توصيفي(خواندنــي)  )2درسهــاي تحليلي(فرمولــي)

درسهــاي توصيفــي شــامل :ادبيــات فارســي ،عربــي ،تاريــخ و جغرافيــا،
علــوم اجتماعــي ،فلســفه و منطــق ،روانشناســي ميشــود ،درسهــاي تحليلــي

مثــل :رياضــي و مســائل اقتصــاد

قبــل از شــروع مطالع ـهي هــر درس بايــد كمــي فكــر كنيــد! ســاختار آن
درس را بشناســيد! تــا بتوانيــد بــراي مطالعـهي آن درس ،شــيوهي مطالعـهي

مناســب آن درس را بــه كار گيريــد .بــه عنــوان مثــال نميتــوان رياضــي

را همــان گونــه مطالعــه كــرد و يــاد گرفــت ،كــه درس روانشناســي و يــا
منطــق را .پــس مهمتريــن كاري كــه شــما بــه عنــوان يــك داوطلــب در
شــروع مطالعــه بايــد انجــام دهيــد ،آن اســت كــه ســاختار و روش مطالعـهي

درسهــا را بشناســيد .بــراي ايــنكار ميتوانيــد از «برنامهريــز تحصيلــي»
خــود راهنمايــي بگيريــد تــا شــيوهي مطالعــهي هــر درس را بــه شــما

آمــوزش دهــد.

نكتـهي ديگــري كــه در مــورد مطالعـهي كتابهــاي انســاني اهميــت دارد،
توجــه ويــژه بــه دروس پايــه اســت .بــه طــور كلــي داوطلبــان انســاني بايــد
بــه مطالع ـهي  37كتــاب بــراي كنكــور بپردازنــد .پــس نتيجــه ميگيريــم

كتابهــاي علــوم انســاني از كتابهــاي رشــتههاي ديگــر بيشتــر
اســت؛ و مطالعــه و مــرور آن ،نيازمنــد برنامــهي زمانبنــدي دقيــق اســت.

همچنيــن ،تعــداد درسهــاي پايــه در رشــتهي انســاني نيــز بيشتــر از
ســاير رشتههاســت ( 19كتــاب)؛ از طرفــي بــا شــروع مدرســه ،درسهــاي

پيشدانشــگاهي هــم بــه آنهــا اضافــه ميگــردد!...

راه حــل چيســت؟ چطــور ميتــوان تمــام ايــن درسهــا را مطالعــه و مــرور
كر د ؟

بايــد بدانيــد كــه بهتريــن زمــان بــراي شــروع مطالعــهي كتابهــاي
پايــه ،در تابســتان اســت .درسهــاي پايــهي ســوم را بــراي امتحانــات

نهايــي خردادمــاه تــازه مطالعــه كردهايــد .امــا كتابهــاي پايــهي دوم،
از ســال گذشــته تاكنــون ،مطالعــه نشــدهاند و احتمــال فراموشــي در آنهــا

بيشــتر اســت؛ و ميتوانيــد در ايــن فرصــت ســه مــاه تابســتان ،ضعفهــاي
خــود را در ايــن درسهــا جبــران كــرده ،تــا در طــول ســال تحصيلــي

پيشدانشــگاهي ،در زمــان خــود صرفهجويــي كــرده باشــيد و بــا خيالــي

آســوده بــه اجــراي برنامههــا بپردازيــد.

پــس از هميــن حــاال بــا برنامهريــزي مطالعــه كنيــد و خــود را بــراي آغــاز
پــروژهي يكســالهي كنكــور  96آمــاده كنيــد.

حرف گوش كنيد  ...تا نتيجه بگيريد!

جهــت دريافــت برنامــهي ويــژهي تابســتان ،بــا شــمارهي 88575593

تمــاس بگيريــد.
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