مشاور درسی برای داوطلبان انسانی
با سالم به شما دوستان عزیز انسانی
آنچه که برای یک شروع خوب نیاز داری در ابتدا کار ،اول از هم باید مهندسی منابع درست و حسابی برای
هریک از درسها داشته باشی و بعد ازاونم باید بری سراغ اولویت بندی در دروس  ،بعدش بازه های زمانی
برای خودت مشخص کنید با توجه شرایط داری و...........برای اینکه بتونی راحتر این کارها انجام بدی به توصیه
هایی که میکنم حتما توجه کن
برای مهندسی منابع حتما حتما ......از کتابهای کمک اموزشی استفاده کنید که این ویژگی ها رو دارا باشه
.....درخت دانش  ،که بتون مفاهیم را خیلی قشنگ و خشگل برات سازماندهی کرده باشه بعد از اون حتما درس
نامه مطابق در خت دانش  ،تست کنکور سراسری و تست آزمایشی استاندار در بر داشته باشه
در اولویت بندی دروس حواست باشه اولویت اول برات دروس عربی  ،ادبیات  ،ریاضی که این درسها یه
جوریهایی حتما حتما در برنامه روزانه ات قرار بدی حداقل باید یکی شو در طول در روز بخونی  ....در اولویت دوم
درس های فلسفه و منطق  ،اقتصاد و روان شناسی باشه به خصوص تو درس منطق که مثل ریاضی که نیاز به
زمان داره از همین ابتدا کار منطق رو همزمان با فلسفه سال چهارم جلو ببر تو منطق تا میتونی مثل ریاضی
تمرین حل کنی از تمرین آخر کتاب درسی غافل نشی چون بعضی خوراک تست های سراسری .تو درس
اقتصاد به مسائل توجه داشته مسائل را برای خودت تیپ بندی کن برای این کار میتونی از کتاب آبی کانون
استفاده کنی راستی برای تسلط بهتر حتما حتما تست های تالیفی آزمون کانون سال های گذشته رو بزن  .برای
تست های غیر مسئله ای ،کتاب درسی خط به خط بخوان برای خودت خالصه کن این خالصه برا ت گنجیه ای
ارزشمند برای دوران جمع بندی میشه یادت باشه کتاب اقتصاد یدونه بیشتر نیست اگر بخواهی رتبه خوب بگیری
باید باال شصد درصد بزنی و گرنه از گردون رقابت برای رتبه خوب حذف میشی درس روان شناسی نذارید بعد از
عید بخونی این اشتباه بزرگی بعضی از دوستان انجام میدن درس روان شناسی چهار فصل بیشتر نیست از همین
ابتدا تمرکز درست و حسابی رو درس بکن تا بتونی تا دم کنکور چند بار قشنگ و درست حسابی مرور کرده باشی
دقت کن توی درس روان شناسی یه چند سالی هست مُد شده سئواالت مفهومی میدن بعد به شکل ها کتاب
درسی خیلی توجه داشته باش حتما عالوه بر تست های کنکور  ،تست سال های گذشته کانون را بزنید برای این
کار میتونید از کتاب آبی کانون استفاده کنید درسنامه برای مرور خوب هست ولی یه چیزی دوستانه بهتون بگم
هیچ چیز جای خالصه درس هایی که خودتان بعد از خواندن و مرور کردن چندبار درس می نوسید نمی شود در
اولویت سوم درس های تاریخ جغرافیا و دین و زندگی باشه این که میگم اولویت سوم منظورم این نیست این
درس ها آخر سر بخوانید بلکه حواستان باشه این درس فرار هستند هر روز تو برنامه درسیتون البه الی درس های
اولویت اول و دوم قرار بدید این درس ها حتما تو وقت های مرده ای که در طول روز بخوانید برای این درس

ها حداقل روزی نیم ساعت وقت بذارید اشتباه نکنید شروع کردن این درس ها از نیم سال دوم اشتباه بزرگی
هست که بعضی از دانش آموزان مرتکب می شوند و زحمت های درس دیگه خودشان هدر می دهند این درس
ها حجم شان زیاد از همین ابتدا شروع باید به آنها توجه کرد درس های رتبه ساز هستند
راستی دوستان عزیز از درس زبان غافل نشید اکثر بچه های انسانی تو زبان میلگن اگر از همین ابتدا به این
درس توجه داشته باشی در حدود پنجاه درصد بزنی از خیلی رقیبات جلو میفتی برای اینکه بتونی از پسش بربیای
حتما هر روز تو برنامه درسی حداقل نیم ساعت باشه تو یاگیریی زبان دو چیز حواست باشه اول اینکه باید پیوسته
باشه و دوم اینکه وقت باید بزاری براش اول شاید زیاد نتیجه خوبی نگیری ولی بعد از یه مدت دو و سه ماه
راحت میتونی درصد خوبی تو آزمون های کسب کنی
با آرزوی موفقیت برای شما دوستان عزیزم
ارادتمند شما رضا میرخانی مشاور و دبیر دروس انسانی

