
  سالم و خسته نباشید خدمت همه ی عزیزان

برای سال سومیا یه چالش بسیار بزرگ پیش اومده و اونم تابستون و استارت  این روزا با تموم شدن امتحان نهایی
 واست آشناست یا نه؟ هستش. برای درک بیشتر این ماجرا خوب نگاه کن ببین این جمالت ۹۶ کنکوره  برای

 چرا این روزا هرجا بحث کنکور هس همه دارن از اهمیت تابستون میگن؟؟؟ مگه چن لحظه صبر کن ببینم.ای بابا
نکنه بقیه از همین تابستون …اما …چیه؟ تابستون که خیلی زوده خب انشالله از مهر با قدرت شروع میکنم.باشه حله

ی وقت پیش تموم کرده باشن و مرور هم کرده باشن. شروع کنم اونا خیل استفاده کنن و چیزی رو که من مهر میخام
یا حتی پایینتر  تحمل استرس اونو نداریم دیگه. عقب بودن از کسایی که یه روزی مثل خودت بودن وای نه

اخه من که نمیتونم یک سال تمام کار و  خب حاال چکار کنم؟؟؟…هیچوقت دلم نمیخاد اینطور شه…وحشتناکه
 که.منم آدمم تفریح الزم دارم. اصال بعد از امتحانای نهایی دوس دارم تا ظهر طیل کنمزندگیمو برا یه کنکور تع

خب درسم چی … زحمت کشیدم.االن میخام یکم استراحت کنم.اما  بخابم.کسی هم مزاحم نشه. یه ماه مثل اسب
 میشه اونوقت؟؟؟؟

 و خراب کنی از طرف دیگه نمیخای عقبشماهم آشناست. از یه طرف نمیخای تعطیالتت حتما این گفتگوای ذهنی برای
 چطور برنامه ریزی کنیم حاال که به جفتش برسیم؟؟؟؟؟…بیفتی از رقیبات

بزرگ داره اونم اینکه هرکس میتونه بر اساس راحتی خودش بهش انعطاف بده  درس خوندن توی تابستون یه مزیت
هدف از شروع کردن توی تابستون  .لتره بخونهزمان درس خوندنش رو مطابق با وقتایی که ذهنش فعالتره یا سرحا و

دانشگاهی شروع شه ما خیالمون از بابت دروس دوم و سوم )به عالوه  عمدتا اینه که قبل از اینکه مهر و پیش
دانشگاهی رو که  از اول میاد( راحت شه و مطمئن باشیم داریم با تسلط نسبی خوبی درسای پیش قسمتایی که

میکنیم.پس هدفمون میشه خوندن و مهارت پیدا کردن  دروس پایه احتیاج دارن شروعخیلیاشون به پیش زمینه 
بذارن  درصد سواالت تستی از دوم و سوم که اگه ۶۰طوری که تا آخر تابستون تقریبا  توی درسای دوم و سوم به

تشریحی امتحان  که خوندین به صورت جلومون رو به طور میانگین بتونیم جواب بدیم.تا امروز شما اکثر درسایی
آشنایی با سبک سواالت تستی و اینکه چه نکاتی رو معموال سوال  دادین. تابستون فرصت خیلی خیلی خوبیه برا

بازه ی زمانی  زیاد هم الزم نیست توی تابستون برای درس خوندن به خودمون فشار بیاریم چون میدن.از طرفی
میرسیم )البته مقدار ساعت روزانه ممکنه بر اساس  به هدفمونساعت هم کامال  ۶الی  ۵مناسبه و تقریبا با روزی 

 .بشه و مقداری که گفتم ثابت نیست( به تفریحاتمون هم میرسیم تواناییای شخصی کم و زیاد

 حاال از کجا شروع کنم؟؟؟؟

یه برنامه  با تابستونی اسم ننوشی میخام بگم که احتیاج نیسن برای تابستون.خودت میتونی اگه تا االن برای آزمونای
با درسای دوم راحتتری یا سوم و یا اینکه اگه  ریزی هم به درسای دوم برسی هم سوم. بر اساس راحتی خودت و اینکه

 ۱۵خوندنت رو با مباحثی که دارن تدریس میشن هماهنگ کنی.طوری برنامه بریز که  کالس میری سعی کن برنامه



بتونی مرورشون کنی.مرور نکنی خیلی از  باشه و توی مدت باقی موندهروز قبل از پایان شهریور درسا تموم  ۲۰الی 
 .…مباحث یادت میره. بعد نگی نگفتیا

کن حتما مطابق برنامه ازمون پیش بری و ازش عقب نیفتی حتی سعی کن یکم  اگه هم آزمون ثبت نام کردی سعی
 .باشی که اگه خواستی چن روز بری تفریح عقب نیفتی یه وقت جلو
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