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 به نام او

 سالم!

و خوابن، خیلی بیشتر از سه ماه تخرسای قطبی که خیلی می! حتی واقعا زیادهو سه ماه  سه ماهه؛دونید که تابستون می حتما

 )خدای نکرده!( با اکوشآموز تونه فرق یه دانشداشتن یا نداشتن تو تابستون میمونن! پس طبیعیه که برنامهخواب زمستونی نمی

رصت خیلی ، این فو سال تحصیلی آینده هم هنوز شروع نشدهباشه. فکر کردیم حاال که سال تحصیلی قبل تموم شده  خیالبی

 ی ورود به سال تحصیلی بعد بشید  تون کنیم که آمادهمهم رو از دست ندیم و به عنوان مشاوراتون کمک

 تون کنه:آد کمکادامه می. امیدواریم مطالبی که در ماه مونده دون شما کمتر از وتابستاز  

 شه انجام بدید تا سال آینده با که به شدت توصیه می یمکنمیبرای درس خوندن شما پیشنهاد  ایهفته6برنامه  یه

 ها شرکت کنید.آمادگی بیشتری سر کالس

 و  نا جلوترفعال در طول سال مقدار زیادی از شم یمطالعه یاز دوستان شما به واسطه خیلی توجه داشته باشید که

 افتادگی رو جبران کنید.شما باید در این مدت کم این عقب

 حداقلن ودر ادامه ما دو مدل روند مطالعاتی رو به شما پیشنهاد خواهیم داد که شما باید با توجه به وضعیت خودت 

 .کنیدانتخاب و عملی  وها رناواز  یکی

 

 :در امتحانات شهریورماه شرکت کنن آموزانی که بایدبرای دانش روش یک

گیرید، ی بخیلی جدباید  رو هاتون باشه که تمرینات این کالسحواس ،یدنام کردای جبرانی تابستان ثبتهکالس توشما  اگه

 !در نظر بگیریدها نوقت ویژه برای او هو ی

  تمرین در هفته داشته باشید.حل  دقیقه40مطالعه)مرور( و  دقیقه20حداقل  بایدبه ازای هر زنگ کالس شما 

  یدذارساعت در هفته وقت ب 4به عنوان مثال برای هر کالس ریاضی حداقل باید. 

 خوب  )از منابع های زیادیتمرین باید ،ریاضی، فیزیک، هندسه و کامپیوتر: عالوه بر مطالعه جزوه مثلدروسی  تو

 .کنیدحل  (یهر تمرین بخور! نه هر کتابی و ددرو به 

 کمک  هایکتاب، بعد از آن تمرینات طول سال و بعد های جبرانی بیشترین ارزش را دارندهای کالستمرین

 آموزشی!

 ن خودتو بخش رو های اونها و تمرینمثال یده، همهشدادهجزوه با مطالعه مبحث درس اول این روش باید از در

های ، پاسخبا اتمام مبحث و حل کل سواال بعدشو ( !دمطالعه نکنی های مسائل روحل)به هیچ عنوان راه حل کنید

 ، دوباره روی اون تمرکزتباه حل کرده بودیداش ای رومسئلهاگر  های داخل دفتر چک کنید وبا پاسخ تون روخود
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د ن بپرسیتومعلم یا دوست حتما ازبه درستی حل نکرده بودید  همبار اگر این .باشیدحل جدید راه کنید و به دنبال

 گیری شما ضامن موفقیت شماست!پی .تا مشکل شما در این مبحث حل شه

 دن ی فهمیو نشانه !ر خالف تصور شما به شدت مهمهاین امتحان ب ینمره .هگرفتن امتحان از خود ،بعدی یمرحله

  .یا نفهمیدن کل مبحث

 و  ،ها خیلی مهم انددایره سوا و مبحثها، استیوارت، منالئوس و ها و کسینوسدرس هندسه قضایای سینوس تو

 طول درها هایی که معلم. به خصوص اونهخوب همنبع آزمون شهریورن. هر کتابی که این مباحث رو داشته باش

 سال پیشنهاد دادن.

 2 خوندن بدون نوشتن. 1 داره: مطالعه فعال و پویانیاز به  فارسی،  ادبیات، عربی و انگلیسیزبان مثل اییهدرس .

های )هر کدامشون سر کالس . کلید برداری5نویسی . خالصه4. حاشیه نویسی 3های مهم زیر بخشکشیدن خط

 .اند(بحث شدهمشاوره 

 تر( و )زیست بیش باید مطالعه کنید وترکیبی از دو حالت باال است، بخشی ر شیمی و زیست، ثلم اییهدرس

 )شیمی بیشتر(. تمرین حل کنید وبخشی ر

 :شون رو ببندندسال اول خود آموزانی که قصد دارنبرای دانش روش دو

 حذف نکنید. تونهبرنامید. و درسی رو از بد متناسبها اهمیت اند و بهتره به درسهای شما مهمی درسیادآوری: همه

 دروس عمومی:

 فهم تو ،یدنفهمیده باش واگر مبحثی ر! چرا که خیلی مهمهسال اول  در انگلیسیزبانو  عربی توجه داشته باشید که درسی مثل

 (!باال ببرید تون رودایره لغات حفظیدر درس انگلیسی ) د.شیهای سال بعد دچار مشکل میدرس

ظاره. انت مورد از شما مباحثتسلط کامل به این  پس .شههای بعد تکرار نمیاحث در سالمب ادبیاتو  فارسیزباندروس در 

 نیاز خواهید داشت.اش شه و شما بهآموزش داده نمی چرا که دیگه

 دروس اختصاصی:

 تمام مثلثات و اتحادهاخوب بلد باشید و در مباحث  ور معادله خط و 2معادله درجهتجزیه،  مثلمباحثی  ریاضیدر درس 

 به خوبی فراگرفته باشید. وها رفرمول

هم براتون تدریس شده و های دوم و سوم سال از مباحث را کهچ ،بلد باشید تر از کتاب روشما باید فرا 1شیمیدر درس 

 .شهموارد به شدت توصیه میخوندن این 

 .شهمی توصیهنیز برای مرور  )سیر تا پیاز( کتاب گاجخواندن  اولویت اول شما هستند،جزوه و کتاب درسی  2شیمیدر درس 

ی تجربی یا کسایی که به رشته آموزانی که خیلی ضعیف نیستندانشمباحث استدالل، تالس و تشابه برای  هندسهدر درس 

 . شهبه شدت توصیه می رنمی
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ن ای توکاری . پس کمنشمرور نمی دیگه آخرو تا سال  نای برخوردارالعادهمباحث ترم دوم از اهمیت فوق فیزیکدر درس 

 تونه خیلی کمک کنه(انتشارات فاطمی می "هندسی نورشناسی")کتاب  .گیرهمیهای آخر در سالوقت زیادی از شما  درس

نید و ید، سپس آرایه را شروع کهای بعدی نرفرانگرفتید سراغ بخشتا وقتی خوب مباحث شرط و حلقه را  کامپیوتردر درس 

 .ترین مباحثهآسونفایل از فصل رشته! و بعد بقیه مباحث. مبحث بعد از تسلط کافی 

 نکته:

 ل را اون فصخوب  و وقتی مطمئن بودید پس فقط نه.کبهتر فهمیدن مبحث نمی توکمکی  هاشزنی و مهارتتست

 آینده زیاد دارید پس عجله نکنید. توزنی . وقت برای تستبسنجید ون روتونید با تست خودتبلد شدید می

 اوال به دو دلیل ر داردو .. نه تنها سودی برای شما ندارد بلکه ضرها آموزشگاههای بیرون مخصوصا نام تو کالسثبت ،

ت، زا اسکه استرس گیریدای نمیمربوطه نتیجههای آزموندر های مطالب ما با آنها متفاوت است پس شما سر فصل

 ید.با مطالب کالسی اینجا تفاوت دار و ممکنه دچار دوگانگی ش روش تدریس و حل مسائل دوم این که

 تونهیک کتابِ خوب در هر درس می .سودی ندارنهای کمک آموزشی جز استرس برای شما حجم انبوهی از کتاب 

 کمکتون کنه.بیشتر 

 ها دبگیرید بعد برید سراغ مبحث بعدی، چرا که بع خوب یادمطلب رو  حتماً پرهیز کنید! کردن مباحث جداًاز زخمی

 گذرید.می شکنید یا سرسری ازمین اشمطالعه کنید بلد هستید و دیگهفکر می

 مطالعه کنید. ای از دروس رومجموعهحتما ید و روز رو فقط به یک درس اختصاص ند یک 

 شه:های رده ب خوندن این کتابا توضیه میبرای بچه :هاای رده ب

 اول)زرد( دجلرضا علیپور( )علی "ترکیبات"کتاب   المپیاد کامپیوتر:

 اول)زرد( دجل( رضا علیپورعلی) "ترکیبات"کتاب   المپیاد ریاضی:

 نشر رهاورد( ارشک حمیدی) "کتاب :هندسه از ابتدا تا ...  

 دانشگاهی آموزش و پرورشکتب درسی شیمی دوم و سوم و پیش  المپیاد شیمی:

 انتشارات مبتکران( بهمن بازرگانی) دانشگاهیو پیش  3و  2کتب شیمی  

 انتشارات فاطمی( بلتفرانک جی)جلد اول  "فیزیک پایه"کتاب   المپیاد فیزیک:

 نشر دانشگاهی( جورج توماس) "انتگرال وریاضیات توماس حساب دیفرانسیل "کتاب   

 نشر دانشگاهی( جورج توماس) "انتگرال ریاضیات توماس حساب دیفرانسیل و" کتاب المپیاد نجوم و اخترفیزیک:

 نر(پ)کل "مکانیک"کتاب   

 دانشگاهیو کتب درسی سال دوم و سوم و پیش "کمپبل"های زیست مجموع کتاب شناسی:المپیاد زیست

 

 گران جوان:پژوهش
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شه که حلی تهران امسال زودتر از همیشه و در آبان ماه برگزار میدقت داشته باشید که سمینار علوم و فنون دبیرستان عالمه

ار گیری آخر کبندی و نتیجهآخر تابستون تموم کرده باشید و در مهرماه وقت جمع های خودتون رو تاشما عمال باید پروژه

 های مدرسه به آن هم برسید.مونده باشه که بتونید کنار درس

بندی شود که هم خودتون دید بهتری نسبت به انجام بهتر و زمانثبت روند در تمامی مراحل آزمایش با انجام پروژه باعث می

کل را پیدا کرده و ون مشکرده نتیجه بر وفق مرادتون نبود یا اشتباه بود بتونید مطالعه روند کاریتاگر خدای ن ود آن داشته باشی

خود قابل اطمینان و دیبه خوکار و نتیجه  شدت مهم مهمهدسازی از نکات بهمستن ،هر چند در کارهای عظیم حلش کنید.

 استناد نیست.

 ریزی:برنامه  

در مورد اهمیت هر درس سرکالس مشاوره صحبت کردیم و خودتون یه ارزش گذاری برای هر درس انجام اگه یادتون بیاد 

 تر. یعنی باید در مورد مباحث این کارو بکنید.زئیکمی جه باید این کارو بکنید، فقط ی دادید، اولویت از یک تا ده .. اآلن هم

ها دروس درس را باید مطالعه کنید. سعی کنید صبح 5ریزی هم باید دقت داشته باشید که در هر روز حداکثر تو برنامه

 ها رو!ید، و بعد از ظهرها عمومیاختصاصی را مطالعه نمای

د ریاضی ی خوندین بعیعنی اگه این هفته اول شیم ؟تون یکی نباشه، یعنی چیههر هفت ی زمانیبرنامه اما یه نکته خیلی مهمه!

 طول هفته بخونید! در. اما تمام درسا رو باید ی بعد اول ریاضی بعد شیمیهفته

 و یه هفته تون باشه، و یهو تهها فیزیک تو برنامکنید حتما باید ثابت باشه! در تمام هفتهدروسی که در هفته مطالعه می

 حذفش نکنید.

  باشید، به بیشتر مطالعه داشته دقیقه است و سعی کنید کمتر یا بیشتر نشه! اگر نیاز بود 80تا  50زمان مفید مطالعه بین 

 دقیقه استراحت داشته باشید. 15 دو بخش تقسیم کنید و حتما بینشون

 نید مرور کنید یا اگر وقت کم آورده بودید ی آخر رو بتوپخش کنید که هفتههفته  5در  ریزیتون هر درس روتو برنامه

 .اون روز استفاده بهینه کنیدبتونید از 

 خرین آ تون باشهی قبله. پس حواسی پنج هفتهموندناتون از برنامهبندی و جبران عقبی ششم مخصوص جمعهفته

  ریزی کنید!ی بعد، برنامهی پنجم، برای کل هفتهروز هفته
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 ریزی پایین دقت کنیدرنامهبه ب عنوان نمونهبه  

 فیزیک هندسه عربی فارسیزبان ریاضی نام درس

 7 3 5 6 10 ضریب

 12.5 5 7.5 10 15 زمان الزم
 

 کنیدبندی میدرس رو تقسیم حاال یه

 عربی
یادآوری 

 )راهنمایی(
 ثالثی مزید

جامد و 

 مشتق
 موصول ضمیر

معرب و 

 مبنی

جمله 

)اسمیّه و 

 فعلیّه(

 4 2 1 1 2 3 2 ضریب

 120 60 30 30 60 90 60 زمان الزم
 

 پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول درس هفته اول

   75فیزیک:  50فارسی:-ز 60ریاضی: شنبه

      شنبهیک

   60هندسه: 50عربی: 60ریاضی: دوشنبه

    75فیزیک:  50ز.فارسی: شنبهسه

      چهارشنبه

     60ریاضی: شنبهپنج

      جمعه
 

 درس پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول هفته دوم

   50ز.فارسی: 75فیزیک:  60ریاضی: شنبه

    50ز.فارسی: 75فیزیک:  شنبهیک

   60هندسه: 60ریاضی: 50عربی: دوشنبه

      شنبهسه

      چهارشنبه

     60ریاضی: شنبهپنج

      جمعه
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 درس پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول هفته سوم

   75فیزیک:  50فارسی:-ز 60ریاضی: شنبه

    50عربی: 75فیزیک:  شنبهیک

    60هندسه: 60ریاضی: دوشنبه

      شنبهسه

    60ریاضی: 50ز.فارسی: چهارشنبه

      شنبهپنج

      جمعه
 

 پنجمدرس  درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول هفته چهارم

   50ز.فارسی: 75فیزیک:  60ریاضی: شنبه

      شنبهیک

   60هندسه: 60ریاضی: 50عربی: دوشنبه

      شنبهسه

    50ز.فارسی: 75فیزیک:  چهارشنبه

     60ریاضی: شنبهپنج

      جمعه
 

 درس پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس اول هفته پنجم

   75فیزیک:  50فارسی:-ز 60ریاضی: شنبه

      شنبهیک

   60هندسه: 50عربی: 60ریاضی: دوشنبه

    75فیزیک:  50ز.فارسی: شنبهسه

     60ریاضی: چهارشنبه

      شنبهپنج

      جمعه

 


