
آموزان وارد درس خواندن شده اند، اما بسیاری هنوز جدیت و تب کنکور را به اصطالح ندارند و هرگونه ه دانشکآبان دومین ماهی است که بیشتر  

را کنار بگذارید. عالوه بر افزایش  ها  خیالیدیگر همه بی که بخواهند درس می خوانند. باید بدانید که  در این ماه زمان آن فرارسیده است  که

.باید جدیت خود را در برنامه ریزی درسی نیز  نشان دهید ،میزان ساعت مطالعه  

برنامه ریزی داشته باشید. ،باید برای تمام لحظه لحظه درس خواندن خود  

 در آبان ماه با مطالبی که در مهرماه خوانده ایم چه کنیم؟

وندی است این سوال برای شما پیش بیاید با مطالبی که در مهر خوانده ایم چه کنیم. آیا باید آن ها را به کناری بگذاریم یا اینکه باید با رممکن 

مطالب  مناسب آن ها را ادامه دهیم. بسیاری به دنبال مطالب جدید و افزایش تراز هستند اما باید این نکته را در گوشه ذهن خود داشته باشید که

موش شدن هستند. برای اینکه مطالب فراموش نشوندبا ید از تست های پوششی استفاده کنند.قدیمی در حال فرا  

داوطلب باید تست های پوششی به تست هایی گفته می شود که دانش  آموز برای فراموش نکردن مطالب قبلی باید از آن ها استفاده کند. 

   ای پوششی را همیشه در برنامه اش داشته باشد.عدد روزانه از تست ه 02تا  02حدود 

 

 مطالعه در آبان ماه

 افزایش تعداد تست در روز در آبان ماه چقدر است ؟ میانگین تعداد تست در آبان ماه چقدر است ؟

های  روزانه خود  ماه کم است و باید تعداد تستتست به صورت روازنه در این 022زدن گیرند باید بدانند که آموزانی که در آبان ماه نتیجه نمیدانش

. تست بزند و مطالب آن را فرابگیرد  072تا  022داوطلب کنکور در این ماه  روزانه باید بین توانید زمان را کاهش دهید . را  افزایش دهید. و تا می

توانید این کار را درست و اصولی انجام دهید.یشی گرفتن از رقبا است و برای همین باید تا میهمانطور که گفتیم آبان ماه زمان سبقت و پ  

ریزی کنید . اگر در این ماه  بتوانید خود را جمع و جور کنید می توانید خود را برای موارد درگیری و وسواس در مطالعه را کنار بگذارید و برنامه

خواهید خود را به قطار کنکور برسانید باید این ماه خود را نشان دهید.شما مشخص می شود. اگر می مهمی آماده کنید. در این ماه عیار  

حس منفی را از خود دور کنید و این ماه را نقطه عطف و شروعی برای فعالیت و مطالعه جدی خود قرار دهید در این ماه است که متوجه 

آبان ماه است که نشان می دهد یک دونده کنکور کم نگیرید. کنید یا خیر،پس این ماه را دست توانید به برترین رشته ها فکرمی شوید آیا  می

شود و حتی برخی اند مشخص میمتر در همان ثانیه های ابتدایی تکلیف آنهایی که عقب افتاده 022تا انتها چگونه عمل می کند. در دو 

به شما آموزش دادیم را فراموش نکنید.دویدن را ادامه نمی دهند. پس درس خواندن و نکاتی که   
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