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  ي مهربانبه نام خداوند بخشنده

  هفت سین عید امسال

    هابراي خودت نقشه  "کنم دیگر درستش   می ". تمام احساست این بود که  خیلی وقت است منتظر و چشم به راه روزهاي آخر اسفند بودي

خواهی در این آن کارهایی که آرزویش را داشتی می هر درس را چطور کامل کنی. با چه دقتی بخوانی و با چه دقتی تست بزنی. همه اي که هکشید

ها تعطیل باشد، تعطیالت انجام دهی. حاال رسیدیم سرقرار. همان روزهایی که انتظارش را می کشیدي. همان جایی که دوست داشتی باشی. کالس

شود اما ري و لحظه به لحظه پیشرفت کنی. حتماً میدرس جدیدي به کارهایت اضافه نشود و تو بر اساس نیـازهایت درس بخوانی، تست بزنی، یادبگی

به یک شرط. به شرطی که به تمام تعهدات خودت پایبند باشی. می پرسی کدام تعهدات؟ همان قول و قرارهایی که در ذهن خودت شرط کردي و 

  حاال وقت پایبندي به آنهاست:

ح تا ظهرت کامل استفاده کنی. خواب ظهرت را هم کم کنی. خواستی زودتر از خواب بیدار شوي و از تمام صباول از همه می -

  تر نکرد!چه روزها که این خواب تو را کسل

کنند و باعث پیشرفت تو هایی که خیلی راحت و سریع رشد میهاي عمومی را هم بخوانی. درسدوست داشتی درس -

  شوند.می

ام ورق، ورق شده اند! تست و ها را از بس خواندهجزوه کشیدي که بعد از عید وقت تست زدن است.دایم خط و نشان می -

  تمرین یادت نرود.

ساعت  11-10آل تو این بود که بعد از عید به باالي ترین وقت روزانه براي مطالعه استفاده کنی. ایدهخواستی از بیشمی -

  رسم. حاال وقتش است.مطالعه می

  خواستی سریال و تلویزیون را بگذاري کنار، موبایلت را بگذاري یک گوشه کمد که سه ماهی خاك بخورد. الوعده وفا!می -

ها را بگیري. در هیچ جلسه آزمونی غیبت نکنی. حاال ها هماهنگ باشی و بهترین نتیجهدوست داشتی با تمام آزمون -

  هر نوعی که باشد. هاي مهمی منتظر تو هستند. غیبت ممنوع ازآزمون

ي اطرافیان و رقبا و رفقا فقط با جدیت درست را بخوانی و سه ماه آخر را با تمام وجود فکر توجه به همهخواستی بیمی -

  ات را حس کنی و به هیچ عنوان کنار نکشی. فصل شروع است ...ات را و رشتهتسلط به مطالب باشی. رتبه

توانند انجام دهند. پس، از خواستنی ها هر کاري بخواهند میم وجودت امسال را جدي و نو شروع کنی. واقعاً  آدمها را یادآوري کردم که با تمااین

  رسی فقط شکی به دلت راه نده.هایت میکه همراه اراده و پشتکار است ترسی نداشته باش. چرا که حتماً به خواسته

براي رسیدن به مقصد نیاز داري. تمام فروردین این برنامه را مثل سفره هفت سین جلوي اي است که اي که پیش روي شماست، همان نقشهبرنامه

چه را باور کنی، رویت پهن کن. به تک تک دقایقش پایبند باش و شک نکن که آنچه را می جویی خواهی یافت، این قانون طبیعت است؛ آن

  اي.یافته

  حوالت  و دگرگونی هاي درونی شماآرزومند بهترین ت                               

  جالل سلیمی                    

 95اسفند ماه                                                             



  96روزه کنکور  40مقدمه اي بر برنامه جامع 

  داوطلب و دانش آموز عزیز

  همراه خوب من

  سال نو مبارک.سالم و خدا قوت

بد، االن دیگر گذشته. آنچه مانده بهار است و تازه شدن. بهرتین راه برای اینکه گذشته  چه تابستان و پاییز و زمستان چه خوب و
  ینده است. تالش مجدد و با انگیزه بیشرت. اینکه از گذشته درس بگیریم اما افسوس نخوریم.آرا جربان کنی برنامه ریزی برای 

این راه کمک شایانی بکند و تو را از نگرانی ها و  در آنچه پیش روی توست برنامه مدون و جامعی است که می تواند به تو
  اسرتس ها خالص کند!

شود  اسفند رشوع می   ٢١برنامه ارائه شده قابل استفاده برای همه گروه های دانش آموزی و داوطلبان کنکور است. برنامه از  
  اردیبهشت ماه به طول می انجامد.  ٣تا روز کاری  ٤٠و با 

در نظر گرفته شده که میتوانید به همین ترتیب یا هر  فروردین ١٣و٧و١اسفند و   ٣٠برای اسرتاحت روزهای در این فاصله 
  روز اسرتاحت داشته باشید. ٤طریقی 

این مباحث هم برسید و آن را اجرایی  %٧٠تی اگر ش� به در برنامه لحاظ شده است. ح ٩٦کل مباحث و رسفصل های کنکور 

 جزو بهترین کنکوري هاي کشور خواهید بود. ، بدون شککنید

 تکرار تستهای غلط و مهم کتابهای تست -٣تست های رسارسی ده سال گذشته   -٢مطالعه جزوه ها وکتابهای درسی  -١
 ن پایبند باشید.آ نوروزی و در این برنامه به  سه فعالیت مهمی هستند که باید در این روزها و اردوی

  درصدی با آزمونهای جمع بندی پایه و پیش قلمچی و آزمون جمع بندی پایه سنجش تنظیم شده است. ٩٠برنامه برای ه�هنگی 

مبحث درصد کافی است و اینکه ش� به چند  ٨٠یادتان باشد برای کسب بهرتین رتبه های کشور در هر آزمونی کسب میانگین 
  نرسیده باشید دلیلی بر غیبت در آزمون نخواهد بود.

 حت�ً در روزهای آینده با جدیت در آزمونها رشکت کنید و مهارتها و تکنیک های آزمون دادن را در هر جلسه �رین کنید.

 

 تحصیلیمشاور  –جالل سلیمی 

 باد با چراغ خاموش کاري ندارد

 اگر در سختی هستی

 بدان که روشنی!



  96تقسیم بندي ساعات روزانه براي مطالعه اردوي نوروز

  

 فعالیت  میزان ساعت ( دقیقه )  بازه زمان

 1مطالعه   120 7-  9

 صبحانه  30 9- 9:30

 2مطالعه   105 11:15-9:30

 استراحت   15 11:15 – 11:30

 3مطالعه   90 11:30 - 13

 نماز واستراحتناهار و   75 13 – 14:15

 4مطالعه   90 14:15 – 15:45

 و پذیراییاستراحت    15  15:45 – 16

 5مطالعه   90 16 – 17:30

 عصرانهورزش و   20  17:30 – 17:50

 6مطالعه   85 17:50 – :1519

 استراحت   15  19:15 – 19:30

  7مطالعه   90 19:30 - 21

  اختیاري (در منزل)مطالعه   60  22- 23
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  اسفند 21شنبه    1

  کالس مدرسه، آموزشگاه  یا تکالیف دبیران

  ریاضی

  مرور جزوه و تست تصاعد

  یمیش

   1فصل  دوم  مطالعه و تست 

  ادبیات

مرور لغت و تاریخ و امالي 

  دوم

  فیزیک

  مطالعه و تست نور و آینه

  اسفند 22یکشنبه    2
 ریاضی

 مرور جزوه و تست دنباله

 شیمی

1فصل  دوم  مطالعه و تست   

  دینی

  2و1مرور و تست دوم درس 

  فیزیک

  مطالعه و تست نور و آینه

  اسفند 23دوشنبه    3

 ریاضی

مرور جزوه و تست تصاعد و 

 دنباله

 شیمی

1فصل  دوم  مطالعه و تست   

  ادبیات

مرور لغت و تاریخ و امالي 

  دوم

  فیزیک

  مطالعه و تست عدسی

  اسفند  24سه شنبه   4

 ریاضی

لعه جزوه و تست مطا

 مجموعه ها

 شیمی

2فصل  دوم  مطالعه و تست   

  ینید

مرور و تست دوم 

  4و3درس

  فیزیک

  مطالعه و تست  عدسی

  اسفند  25چهارشنبه    5

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

 مجموعه ها

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

 مجموعه ها

 شیمی

2فصل  دوم  مطالعه و تست   
  یزیکف

  مطالعه و تست گرما

  عربی

  مرور قواعد و تست ترجمه

  فیزیک

  مطالعه و تست گرما

  ادبیات

مرور لغت و تاریخ و امالي 

  دوم

  فیزیک

  فشار مطالعه و تست

  اسفند   26پنج شنبه    6

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

1الل هندسهاستد  

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست مثلث 

1و تشابه هندسه  

 شیمی

2فصل  دوم  مطالعه و تست   
  بانز

  مرور لغت و تست سوم

  فیزیک

  فشار مطالعه و تست

  فیزیک

  کاروانرژي مطالعه و تست

  دینی

  6و5مرور و تست دوم درس

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

  1مساحت هندسه

  اسفند   27جمعه    7

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست احجام 

1هندسه  

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست حدو 

 پیوستگی

 شیمی

دوم  مطالعه و تست   

3فصل    

  یزیکف

ه الکتریسیت مطالعه و تست

  ساکن

  زبان

  و تستسوم مرور گرامر 

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست حدو 

  پیوستگی

  ادبیات

مطالعه و تست مباحث زبان 

  فارسی

  فیزیک

ه الکتریسیت مطالعه و تست

  ساکن

  اسفند  28شنبه    8

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست حدو 

 پیوستگی

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست حدو 

 پیوستگی و مجانب

  فیزیک

ه الکتریسیت مطالعه و تست

  ساکن

  فیزیک

ه الکتریسیت مطالعه و تست

  ساکن

  دینی

مرور و تست دوم 

  8و7درس

  شیمی

  3فصل دوم  مطالعه و تست 

  ینید

مرور و تست دوم 

  10و9درس

  عربی

  مرور قواعد و تست

  اسفند   29یکشنبه    9

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست حدو 

 پیوستگی ومجانب

  شیمی

  دوم  مطالعه و تست 

  4فصل  

  یاضیر

  مطالعه جزوه و تست تابع

  دینی

مرور و تست دوم 

  12و11درس

  فیزیک

ه الکتریسیت مطالعه و تست

  جاري

  یزیکف

ه الکتریسیت مطالعه و تست

  جاري

  ادبیات

مطالعه و تست مباحث زبان 

  فارسی

   عربی

سال  مرور قواعد و تست

 دوم

  

  فروردین 2چهارشنبه   10
 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست تابع

  ادبیات

مطالعه و تست مباحث زبان 

  فارسی

  شیمی

  دوم  مطالعه و تست 

  4فصل  

  یاضیر

  مطالعه جزوه و تست تابع

  فیزیک

ه الکتریسیت مطالعه و تست

  جاري

  فیزیک

ه الکتریسیت مطالعه و تست 

  جاري

  دینی

مرور و تست دوم 

  14و13درس

  تست آرایه و قرابت
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  فروردین 3پنج شنبه   11
 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست تابع

  دینی

مرور و تست دوم 

  16و15درس

 شیمی

4فصل دوم  مطالعه و تست   

  یاضیر

  مطالعه جزوه و تست بردار

  فیزیک

  مغناطیس مطالعه و تست

  یاضیر

  مطالعه جزوه و تست بردار

  ادبیات

مطالعه و تست مباحث زبان 

  فارسی

  تست متن زبان

  فروردین 4جمعه   12
 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست بردار

ضیریا  

 مطالعه جزوه و تست گراف

 شیمی

دوم مطالعه و تست   

5فصل     

  ینید

  مرور و تست دوم جامع

  فیزیک

  مغناطیس مطالعه و تست

  عربی

سال  مرور قواعد و تست

  دوم

  دینی

  2و1وم درسمرور و تست س
  تست آرایه و قرابت

  فروردین 5شنبه    13
 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست گراف

 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست گراف

  فیزیک

القاي   مطالعه و تست

یمغناطیس  

  فیزیک

القاي   مطالعه و تست

  یمغناطیس

  دینی

وم مرور و تست س

  4و3درس

  ادبیات

مطالعه و تست مباحث زبان 

  فارسی

  ریاضی

  مطالعه جزوه و تست گراف
  تست ترجمه عربی

  فروردین  6یکشنبه   14
 ریاضی

تست مثلثات مطالعه جزوه و  

 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست مثلثات

  دینی

  مرور و تست دوم جامع

   زبان

  تست جامع زبان سوم

  یزیکف

  تست جامع پایه

  

 شیمی

5فصل  دوم  مطالعه و تست   

  دینی

وم مرور و تست س

  6و5درس

  تست دینی پایه

  فروردین 8سه شنبه   15
 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست مثلثات

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست خط و 

 صفحه

  شیمی

  1فصل  وم س مطالعه و تست 

  یزیکف

  حرکت مطالعه و تست

  دینی

وم مرور و تست س

  8و7درس

  شیمی

  1فصل  وم س مطالعه و تست 

  ادبیات

 مرور لغت و تاریخ و امالي

  سوم

  تست آرایه و قرابت

  فروردین 9چهارشنبه   16

 ریاضی

ه و تست خط و مطالعه جزو

 صفحه

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست خط و 

 صفحه

  فیزیک 

  حرکت مطالعه و تست

  دینی

وم مرور و تست س

  10و9درس

 مطالعه و تست فیزیک

  حرکت

  عربی

سال  مرور قواعد و تست

  دوم

 شیمی

1فصل  وم س مطالعه و تست   
  تست دینی پایه

  فروردین 10پنج شنبه   17
 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست مشتق

 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست مشتق

  فیزیک

  حرکت مطالعه و تست

  فیزیک

  دینامیک مطالعه و تست

  ادبیات

 مرور لغت و تاریخ و امالي

  سوم

  عربی

سال  مرور قواعد و تست

  سوم

 شیمی

1فصل  وم س مطالعه و تست   
  تست قواعد عربی

  فروردین 11جمعه   18
 ریاضی

ه و تست مشتقمطالعه جزو  

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست نظریه 

 اعداد

 شیمی

1فصل   پیش مطالعه و تست   

  دبیاتا

 مرور لغت و تاریخ و امالي

  سوم

  فیزیک

  دینامیک مطالعه و تست

  زبان

مرور لغت و گرامر و تست 

  2و1پیش درس 

  دینی

وم مرور و تست س

  12و11درس

  تست دینی پایه

  فروردین 12شنبه   19

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست نظریه 

 اعداد

  ادبیات

 مرور لغت و تاریخ و امالي

  پیش

 شیمی

1فصل   پیش مطالعه و تست   

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست نظریه 

  اعداد

  دینی

  2و1پیش مرور و تست 

  فیزیک

  دینامیک مطالعه و تست

  ادبیات

 مرور لغت و تاریخ و امالي

  پیش

  تست متن زبان

  ه و آموزشگاه و تکالیف دبیرانکالس مدرس  فروردین 14دوشنبه  20

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست نظریه 

  اعداد

  عربی

سال  مرور قواعد و تست

  سوم

  شیمی

  1  فصل پیش مطالعه و تست 

  زبان

مرور لغت و گرامر و تست 

  4و3پیش درس
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  کالس مدرسه و آموزشگاه و تکالیف دبیران  فروردین 15سه شنبه  21

  شیمی

   پیش مطالعه و تست 

  2فصل  

  ادبیات

 مرور لغت و تاریخ و امالي

  پیش

  دینی

  4و3پیش  مرور و تست 

  یاضیر

مطالعه جزوه و تست نظریه 

  اعداد

  فروردین16چهارشنبه  22

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

 کاربرد مشتق

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

 کاربرد مشتق

  فیزیک

  دینامیک مطالعه و تست

  فیزیک

  نوسان مطالعه و تست

  عربی

سال  مرور قواعد و تست

  سوم

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

  کاربرد مشتق

 شیمی

  پیش مطالعه و تست 

2فصل    

  زبان

مرور لغت و گرامر و تست 

  6و5پیش درس

  فروردین 17پنج شنبه  23

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

 کاربرد مشتق

 ریاضی

1تست دوره اي هندسه  

  زبان

مرور لغت و گرامر و تست 

  8و7پیش درس

  فیزیک

  نوسان مطالعه و تست

  ادبیات

  دوره و تست مباحث آرایه

  فیزیک

  موج مطالعه و تست

 شیمی

  پیش مطالعه و تست 

2فصل    

  دینی

  6و5پیش مرور و تست 

  استراحت  قلمچی  1آزمون جمع بندي پیش  فروردین 18جمعه   24
  ریاضی

  1تست دوره اي هندسه

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست مقاطع 

  مخروطی

  عربی

سال  مرور قواعد و تست

  سوم

  شیمی

  3 فصل پیش مطالعه و تست 

  فروردین 19شنبه  25

  کالس مدرسه و آموزشگاه و تکالیف دبیران

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست مقاطع 

  مخروطی

  دینی

سوم درس  مرور و تست 

  14و13

  شیمی

  3 فصل پیش مطالعه و تست 

  ادبیات

  دوره و تست مباحث آرایه

  فروردین 20یکشنبه  26

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست مقاطع 

  مخروطی

  فیزیک

 و دینامیک مطالعه و تست

   حرکت

  دبیاتا

  دوره و تست مباحث آرایه

  شیمی

  3 فصل پیش مطالعه و تست 

  فروردین 21دوشنبه  27

  فیزیک

موج و   مطالعه و تست

   نوسان

  یمیش

  3 فصل پیش مطالعه و تست 

  ادبیات

  قرابت دوره و تست مباحث 

  یاضیر

مطالعه جزوه و تست مقاطع 

  خروطیم

  فروردین 22سه شنبه  28

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

 کاربرد مشتق

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

2استدالل هندسه  

  فیزیک

  موج مطالعه و تست

  عربی

درك   مرور قواعد و تست

  مطلب

  دبیاتا

  قرابت دوره و تست مباحث 

  شیمی

  3 فصل پیش مطالعه و تست 

  دینی

سوم درس  مرور و تست 

  16و15

  بانز

مرور لغت و گرامر و تست 

  متن

29  
 23چهارشنبه

  فروردین

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

 کاربرد مشتق

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست دایره 

2هندسه  

  فیزیک

  صوت مطالعه و تست

  شیمی

  سوم مطالعه و تست 

  2فصل   

  ربیع

درك   مرور قواعد و تست

  مطلب

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست  آنالیز 

  و احتمال

  دینی

  تست جامع پایه

  فیزیک

  صوت مطالعه و تست

  فروردین 24پنجشنبه  30

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست   

 انتگرال

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست دایره 

2هندسه  

  شیمی

  سوم مطالعه و تست 

  2فصل   

  عربی

مرور و تست قواعد دوم و 

  سوم

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست  آنالیز 

  و احتمال

  ادبیات

  قرابت دوره و تست مباحث 

  فیزیک

امواج  مطالعه و تست

  الکترومغناطیسی

  زبان

و گرامر و تست مرور لغت 

  متن
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  استراحت  آزمون جمع بندي پایه سسنجش  فروردین 25جمعه  31
  دینی

  تست جامع پایه

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

  2تجانس هندسه

  شیمی

  سوم مطالعه و تست 

  2فصل   

  زبان

امر و تست مرور لغت و گر

  جامع

  فروردین 25شنبه  32

  تکالیف دبیرانکالس مدرسه و آموزشگاه و 

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست 

  2هندسه فضایی هندسه

  شیمی

  سوم مطالعه و تست 

  3فصل   

  ربیع

درك   مرور قواعد و تست

  مطلب

  ادبیات

  مرور و تست زبان فارسی

  فروردین 27یکشنبه  33

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست  آنالیز 

  و احتمال

  فیزیک

صوت و  مطالعه و تست

  امواج

  دینی

مطالعه و تست پیش درس 

  8و7

  شیمی

  سوم مطالعه و تست 

  3فصل   

  فروردین 28دوشنبه  34

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست  

  ماتریس

  فیزیک

  اتمی مطالعه و تست

  ادبیات

  مرور و تست لغت و امال

  شیمی

  سوم مطالعه و تست 

  3فصل   

  فروردین 29سه شنبه  35

 ریاضی

لعه جزوه و تست  مشتق مطا

 و کاربرد

 

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست   

 ماتریس

  فیزیک

  اتمی مطالعه و تست

  عربی

  جامع مرور قواعد و تست

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست   

  ماتریس

  شیمی

  سوم مطالعه و تست 

  3فصل   

  یزیکف

  حالت جامد مطالعه و تست

  دینی

مطالعه و تست پیش 

  10و9درس

  فروردین 30چهارشنبه  36
 ریاضی

 مطالعه جزوه و تست   انتگرال

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست  دستگاه  

 معادالت

  ادبیات

  مرور و تست قرابت و آرایه

  فیزیک

  حالت جامد مطالعه و تست

  ریاضی

ست  آنالیز و مطالعه جزوه و ت

  احتمال

  شیمی

  پیش مطالعه و تست 

  4فصل   

  ادبیات

  مرور و تست لغت و امال

  فیزیک

  هسته اي مطالعه و تست

  فروردین 31پنجشنبه  37
 ریاضی

 تست  دستگاه معادالت

 ریاضی

2تست جامع هندسه  

  فیزیک

  هسته اي مطالعه و تست

  پیش شیمی

  4فصل   مطالعه و تست 

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست  دستگاه 

  معادالت

  

  فیزیک

  1پیش جامع مطالعه و تست

  شیمی

  4فصل   پیش تست 

  دینی

  تست جامه پیش

  اردیبهشت  1جمعه  38
 ریاضی

المطالعه جزوه و تست   انتگر  

 ریاضی

مطالعه جزوه و تست  دستگاه 

 معادالت

 

  فیزیک

  جامع پایه مطالعه و تست

  عربی

  جامع  مرور قواعد و تست

  فیزیک

  2جامع پیش مطالعه و تست

  ادبیات

  مرور و تست لغت و امال

  شیمی

  پیش مطالعه و تست 

  4فصل   

  زبان

  امر و تست جامعمرور لغت و گر

  اردیبهشت 2شنبه    39

  کالس مدرسه و آموزشگاه و تکالیف دبیران

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست جامع 

  2هندسه

   فیزیک

  جامع کنکور مطالعه و تست

  ینید

  تست جامع پایه

  زبان

امر و تست مرور لغت و گر

  جامع

  اردیبهشت 3یکشنبه   40
  شیمی

  تست جامع پایه

  ریاضی

مطالعه جزوه و تست  آنالیز 

  و احتمال

  زبان

امر و تست مرور لغت و گر

  جامع

  دینی

  تست جامع
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