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برنامه ریزی جامع تمام وقت کنکور ریاضی (10قلمچی)
اکمال منحصر به فرد

کامال شخصی سازی

این برنامه ویژه چه کسانی است؟

شخصی سازی شده

شده(اثرانگشتی)

 -1داوطلبان جدی کنکور سراسری ریاضی-فیزیک  97با زمان کامال آزاد

تسلط در تست زنی

 -2فارغ التحصیالن پشت کنکور
 -3بر اساس آزمون های قلمچی

انفجار انگیزه

 -4زمان شروع  5آبان و زمان پایان تا آخر آزمون ها
.

شامل:

روزهای جمعه در صورت لزوم ویژه
مطالعه کلیه مباحث

جبران و در غیر این صورت تعطیل

حداقل  1مرور
اتمام تست آموزشی و رسیدن به تست تسلط
Telegram & instagram: @konko100com
سازی
شخصی
کمال
شدهمشورت کنید و ازما تخفیف بخواهید  01962022190کنکور 900
برتر ،با ما
اساتید
کنکور از
جهت تهیه دی وی دی های
KarAmad-user
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بدون فراموشی

تعداد مرور بیشتر
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روش شخصی سازی برنامه:
• قانون اول :زمان مطالعه استاندارد  ۴۵تا  ۵۰دقیقه و استراحت بین هر مطالعه  ۱۰تا  ۱۵دقیقه.

• قانون دوم :به جای تعیین بازه زمانی (مثال  ۳تا  )۵تعداد زمان رو تعیین کن .به عنوان مثال زیست  ۲تا  ۵۰دقیقه ٬شیمی  ۵۰دقیقه ٬عربی  ۲۵دقیقه و …
• قانون سوم :درس خوندن رو با درس مورد عالقت شروع کن.
• قانون چهارم :موقعی که حوصله درس خوندن داری ٬درسی رو بخون که عالقت بهش کمتر هستش و موقعی که حوصله درس خوندن نداری ٬درسی
رو بخون که عالقت بهش بیشتر هستش.
• قانون پنجم :جمالت انگیزشی بنویس کنار برنامت و هر روز با صدای بلند بخون جمالت رو .مثل عالی هستم ٬میتونم ٬فوق العادس همه چی و …

• قانون ششم :بعد از هر  ۵۰دقیقه مطالعه (همزمان با مطالعه کلید واژه ها رو بنویس .کلمات کلیدی کلماتی هستن که با کمترین حجم ممکن شما رو یاد
سایر مطالب میندازند و فرمول ها هم کلیدی هستند)  ۱۰دقیقه حداقل زمان استراحته که الزم و ضروریه و بعد از  ۱۰دقیقه مطالب کلیدی حاصل از اون
 ۵۰دقیقه مطالعه رو با صدای بلند در کمتر از  ۱۰دقیقه توضیح بده انگار که میخوای به یکی درس بدی.
مهم اینه که زمان مطاله هر روزت و زمان مطالعه هفتگی هر درس انجام بشه و مهم نیست چه درسی هر روز انتخاب می کنی .هر طور راحتی جدول رو
انجام بده و تیک بزن .اگه جایی از برنامه جا موند دیگه زمان استراحت جمعه بعد از ظهرت میپره! و واسه جبران باید استفاده بشه.

توجه :طی محاسبات خاصی زمان برنامه آروم آروم زیاد میشه تا کیفیت مطالعه خوبی داشته باشی.
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روش مطالعه کلید واژه ای:
• کلمات کلیدی کلماتی هستند که وقتی میبین اونا رو یاد سایر مطالب می افتیم .معموال  ۱۰درصد مطالب کلیدی اند به جز درس زیست که بعضی صفحات تا ۴۰
درصد هم کلیدی میشه .فرمول ها کلیدی هستند (دروس ریاضی ،فیزیک و شیمی).

 -۱مرور روزنامه وار :شامل تیترها ،اشکال و نتایح فصل.
 -۲ایجاد سوال درذهن :مهم نیست جواب در متن باشه فقط باید حس کنجکاوی تحریک بشه!
 -۳مطالعه کامل مطلب و نوشتن یا عالمت زدن کلمات کلیدی:
اگر فرمول بود یاد داشت کن و اگر درسی مثل زبان بود که نمیشد نوشت ،میتونی داخل کتاب عالمت بزنی .دروس دینی و ادبیات هم نوشتن در کتاب و
عالمت زدن راحتتره.

 -۴پنج دقیقه آخر هر  ۵۰یا  ۲۵تا  ۴۰دقیقه رو اختصاص بده به مرور کلیدواژه ها و با صدای بلند تکرار کن انگار می خوای به یکی درس بدی.
 -۵در صورت یادداشت کلیدواژه ها میتونی اونا در نمودارهای درختی و انواع نمودار ها قرار بدی و کلمات رو هایالت کنی.
 -6مرور های بعد از یکبار خواندن کامل و بیرون کشیدن کلیدواژه ها ،فقط شامل مرور کلیدواژه ها خواهد بود نه خواندن کامل مبحث.
 -7یک بار برنامه رو از اول تا آخر ببین .وقتی اسم مبحث رو دیدی ،منظور مطالعه و نوشتن کلیدواژه هاست .هر مبحث رو در برنامه دیدی ،برو جلوتر رو ببین
تا دستت بیاد چقدر براش وقت داری و اگر مبحثی رو قبال خوندی و کامل واردی ،وقتش رو بده به مباحث دیگه ولی مرور ها و تست ها رو انجام بده.
گاهی مرور یک مبحث در برنامه بعدی هم اومده تا فراموش نکنی اون مطلب رو.
 -8مرور با استاده از کلید واژه ها هم سریعتره و قویتر و این روش به علت ایجاد چالش در حافظه شما ،سبب تقویت حافظه میشه.
 -9هر جا دیدی نوشتم  ۲۵یا  ۳۰دقیقه یعنی  ۲۵یا  ۳۰دقیقه مطالعه کن بعد  ۵دقیقه استراحت .اگه نوشتم ۵۰دقیقه یا  ۲تا  ۵۰دقیقه یا  ۳تا  ۵۰دقیقه ،به ازای هر
 ۵۰دقیقه  ۱۰دقیقه استراحت کن بعد  ۵۰دقیقه بعدی رو بخون .اگه نوشتم  ۲۵ + ۵۰دقیقه یعنی اول  ۵۰دقیقه مطالعه (یا تست)  ۱۰دقیقه استراحت بعد ۲۵
دقیقه مطالعه و  ۵دقیقه استراحت .باز هم اگه سوالی پیش اومد تماس بگیر  ۰9۱۲6۰66۳۱7استاد شهابی .لطفا برنامه رو به کسی ندین و هر کی الزم بود،
لینکش رو بدین بیاد از سایت تهیه کنه.
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نکات اجرایی برنامه:
-9

روزهایی به رنگ زرد در برنامه منظور روزهای تعطیلِ غیر از جمعه ها هستش و روز هایی که به رنگ آبی هستند ،منظور روزهای جمعه هستش
که اگر نیاز به جبران بود یا الزم بود مطلبی خونده بشه یا تست لحاظ بشه در برنامه اومده در غیر این صورت اختیاری هستش مگر اینکه در
طول هفته مبحثی جا مونده باشه و اگر جمعه خاصی امکان درس خوندن نبود از زمان های خالی برنامه جهت خوندن مطالب اون روز استفاده
بشه .روزهایی که به رنگ سبز هستش ،مربوط به آزمونه که بعد از آزمون  ۲ساعت استراحت الزمه و بعدش بررسی آزمون به شرح زیر:
اگه تست رو جواب دادی ،سریع یه نگاه به جواب بنداز .اگه جواب ندادی ببین دلیلش چیه -۱ :اگه فرموش کرده بودی ،کلیدواژه مربوطه رو
ببین  -۲اگه بی دقتی کرده بودی همون تست رو دوباره بزن و ببین نکتش چیه.

-6

از هر جا صرفه جویی کردی یا جمعه ها بیکار بودی حتما درس فیزیک رو ببین چون چالشی ترین بخش برنامه هستش.

-1

هر جا از برنامه مباحث حل کردنی داشتی مثل ریاضی و فیزیک حتما با مطالعه تست آموزشی اندک و پوشش دهنده کار کن حتی اگر جلو
مبحث کلمه تست رو نبینی و اگر دیدی نوشتم تست یعنی فقط تست بزن طوری که مطالب خونده شده رو پوشش بده و اگر دیدی نوشتم

+تست یعنی همزمان با مطالعه تست بزن و اگر دیدی نوشتم مطالعه تست (فقط مباحث حفظی) بدون که باید تست رو مطالعه کنی بعد جواب رو
سریع حدس بزنی و بعد سریع جواب رو ببین.
-4

سعی شده در ایام امتحانات زمان الزم در برنامه لحاظ بشه ،اما حتما از زمان جدول ((دروس مدرسه)) در برنامه و روزهای جمعه به میزانی
هرچند اندک به این موضوع ختصاص بدین .البته در صورت اینکه هر روز از زمان بخش ((دروس مدرسه)) اندکی رو اختصاص بدین به مرور
ضربتیِ درس های همون روز مدرسه و تمرین ها و امتحاناتی که در طی هفته دارید ،حتما نتیجه عالی در امتحانات خواهید داشت .جهت
موفقیت در امتحات حل کلیه تمرینات و سواالت کتاب درسی و نمونه سواالت سالهای قبلی ،خیلی خیلی نتیجه بخش هستش.

-5

این برنامه به صورت پیشفرض ویژه دانش آموزایی طراحی شده که روزهای پنجشنبه تعطیل هستند .اگه بجای روز پنجشبه روز دیگه ای تعطیل
بودی ،جای اون روز رو با پنجشنبه خودت در برنامه عوض کن .اگه روز پنجشنبه هم کالس داشتی یا کالس فوق برنامه دیگه ای داشتی ،اون
زمان کالس رو زمان مطالعه در نظر بگیر و در برنامه به عنوان زمان مطالعه عالمت بزن .اگه باز وقت کم آوردی ،از جمعه ها استفاده کن ولی
حتما از زمان جمعه ها چند ساعت واسه تفریح کنار بزار تا دچار روز مرگی نشی .اگه با توجه به شرایط و منابع و کالس ها ،باز نشد شخصی
سازی کنی ،از برنامه اثرانگشتی استفاده کن و جهت تهیه تماس بگیر .۰9۱۲6۰66۳۱7
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 2آبان

زبان

هندسه/تحلیلی
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دیفرانسیل و پایه
شیمی

دین و زندگی

توجه(:موقع خوندن هر مبحث از

فیزیک

ریاضی و فیزیک تست آموزشی

عربی

ادبیات

اندک بزن)

( 44دقیقه) زبان

( 2تا 54دقیقه) هندسه

(25 + 54دقیقه)

( 2تا 54دقیقه) دیفرانسیل

( 2تا 54دقیقه) اندازه گیری

( 34دقیقه) عربی دوم

( 34دقیقه) ادبیات پیش

( 44دقیقه) دینی

پیش ص 1تا 21

تحلیلی بردارها

شیمی دوم ص  41تا

یادآوری مفاهیم پایه /دنباله

و بردار مطالعه  +تست

ص  1تا  35مرور

ص  1تا  27مطالعه

دوم مطالعه ص 42

 44مطالعه

ها ص1تا 45و حسابان

(اتمام)

نکات ترجمه و تعریب

تاریخ ادبیات (اتمام)

تا 59

گرامر

همسایگی یک نقطه ص 144

 0آبان

( 44دقیقه) زبان

( 2تا 54دقیقه) هندسه

(25 + 54دقیقه)

( 2تا 54دقیقه) دیفرانسیل

( 2تا 54دقیقه) حرکتشناسی

( 34دقیقه) عربی دوم

( 44دقیقه) ادبیات 2

( 44دقیقه) دینی

پیش ص 1تا 21

تحلیلی بردارها

شیمی دوم ص  41تا

یادآوری مفاهیم پایه /دنباله

مطالعه  +تست

ص  1تا  35مرور

ص  54تا  77مطالعه

دوم مطالعه ص 42

 44مطالعه (اتمام)

ها ص1تا 45و حسابان

متناسب با آزمون

نکات قواعد

تاریخ ادبیات (اتمام)

تا 59

گرامر(اتمام)

همسایگی یک نقطه ص 144

 8آبان

( 44دقیقه) زبان

( 2تا 54دقیقه) هندسه

(25 + 54دقیقه)

( 2تا 54دقیقه) دیفرانسیل

( 2تا 54دقیقه) حرکتشناسی

( 34دقیقه) عربی دوم

( 54دقیقه) ادبیات

( 44دقیقه) دینی

پیش ص 1تا 21

تحلیلی بردارها

شیمی دوم ص  27تا

یادآوری مفاهیم پایه /دنباله

مطالعه  +تست

ص  1تا  35مرور

پیش ص  1تا 27

دوم مطالعه ص 42

 54مطالعه

ها ص1تا 45و حسابان

متناسب با آزمون

نکات قواعد (اتمام)

مطالعه امال و لغت

تا ( 59اتمام)

لغت

(اتمام)

همسایگی یک نقطه ص 144
(اتمام)

 1آبان

 90آبان

( 44دقیقه) زبان

( 2تا 54دقیقه) هندسه

(25 + 54دقیقه)

( 2تا 54دقیقه) مثلثات مطالعه

( 2تا 54دقیقه) حرکتشناسی

( 34دقیقه) عربی دوم

( 54دقیقه) ادبیات 2

( 44دقیقه) دینی

پیش ص 1تا 21

تحلیلی بردارها(اتمام)

شیمی دوم ص  27تا

 +تست

مطالعه  +تست

ص  34تا  45مطالعه

ص  54تا  77مطالعه

پیش مطالعه ص 2

متناسب با آزمون

ترجمه و تعریب(اتمام)

امال و لغت(اتمام)

تا 29

( 44دقیقه) زبان

( 2تا 54دقیقه) هندسه یک

(25 + 54دقیقه)

( 2تا 54دقیقه) مثلثات مطالعه

( 2تا 54دقیقه) حرکتشناسی

( 44دقیقه) عربی دوم

( 54دقیقه) قرابت

( 44دقیقه) دینی

پیش ص 1تا 21

تشابه (متناسب با آزمون)

شیمی دوم ص  27تا

 +تست

مطالعه  +تست

ص  34تا  45مطالعه

معنایی پیش

پیش مطالعه ص 2

متناسب با آزمون (اتمام)

قواعد

لغت

لغت (اتمام)

 54مطالعه

 54مطالعه (اتمام)
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تا 29

