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در برنامه ترم دوم واحد انتخابی تاریخ و جغرافی اضافه شده است. در این واحد 

سه کتاب از شش کتاب دقیقه است شما باید به انتخاب خودتان  90الی75که بین 

و در این نوبت ها مطالعه کنید؛ یعنی الزم نیست  تاریخ و جغرافی را انتخاب کرده

هر شش کتاب را بخوانید تا درصد باالیی بزنید بلکه با خواندن سه کتاب از هر 

رسید. نحوه انتخاب کدام از این دو درس به حداکثر درصدی که نیاز دارید می

کامال فردی است؛ اگر مطالب تاریخ را دوست دارید فقط سه کتاب تاریخ را 

دهید سه کتاب جغرافی را بخوانید، اگر خوانید، اگر جغرافیا را ترجیح میب

توانید یکی از سه کتاب را تاریخ و دو کتاب میخواهید حجم کمتری نطالعه کنید می

دیگر را جغرافیا بخونید؛ در کل انتخاب این سه کتاب کامال به عهده خودتان 

 است. 

واحد های جبرانی در برنامه را میتوانید هم دروس دوازدهم خود را بخوانید و یا 

دهم خود را تست بزنید و در آخر اگر درسی از برنامه روز قبل جا مانده را 

مطالعه کنید؛ نکته مهم این است که حتما از نوبت جبرانی خود استفاده داشته 

 باشید.

پ.ن: دوستان عزیزی که از ترم دوم با برنامه همراه شده اند برای آشنایی با 

توانند توضیحات سایت را بخوانند و یا سواالت خود را برای ما روند برنامه می

 کامنت کنند.

و فراموش نکنید با یک برنامه خوب و دقیق به همراه پشتکار، هیچ وقت دیر  

 نیست.

 با آرزوی موفقیت

 مرکز مشاوره انسانی یار
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 پایه دوازدهم
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