
با رشته علوم انسانی ، که  1400با عرض سالم  وخسته نباشید خدمت داوطلبین کنکور 

.پیش رفته اند 1400ویژۀ کنکور  99 ریزی تابستانبرنامه  

های تا شما عزیزان متناسب با ویژگی مر گرفته ایای بریتان در نظریزی ویژهمهرماه برنامهاز 

به اجرا درآورید.تان این برنامه را شخصی  

شته باشید و به محض مانده تا مهر ماه، بر روی دروس دوازدهم تمرکز دادر مدت زمان باقی

ها دانلود کنید. سایت انسانیاز  مربوطه را هایفایلریزی،  بارگذاری هفته به هفتۀ برنامه  

خاصی که شامل حال تمامی داوطلبین کنکور هست و در این ایام کرونا با وجود محدودیت های 

زمانی بیش تر از آنچه در باکس های  تازه تازه با دروس پایه دوازدهم بطور جدی روبرو شدید

جبرانی/ انتخابی برای مطالعه پیش نیاز کتب دوازدهم انسانی صرف کردید نیاز دارید تا به خوبی 

پیدا کنید. دروس پایه ، بر دروس سال آخر خود نیز تسلط  

چشم بر هم بزنید این ماه هم مثل ماه های دیگر گذشته و روز به روز حجم درس ها بیشتر شده و 

 در نتیجه نگرانی شما برای جمع بندی بی شک بیش تر می شود . 

از پایه دوازدهم به بعد بیش تر از اینکه شما را به اسم دانش آموز بشناسند به عنوان داوطلب 

ی شوید ، پس وضعیت شما با دانش آموزان پایه دهم / یازدهم متفاوت است در کنکور شناخته م

 نتیجه روش مواجهه شما با دروس انسانی نیز متفاوت است. 

 داوطلب کنکور انسانی باید از تک تک لحظات و ثانیه ها مفید استفاده کند . 

 خب پس چه کنیم که قدم در مسیر پیشرفت بزاریم ؟

نیز مهم اند یعنی نباید در آغاز راه  12مهم هستند ، دروس پایه  10.11پایه به همان اندازه که 

شود به سراغ دوازدهم نمی رویم .نجمع بندی  ،دوازدهم را بیخیال شوید و بگویید تا پایه  

ز اهمیت هستند. حانات نهایی حائکور و هم در امتزدهم هم در کندروس پایۀ دوا  



از سواالت کنکور سراسری از پایه دوازدهم هست ، پس باید سال دوازدهم را به اندازه درصد  40

.یدجدی بگیر 11و10پایه   

روش تستی خواندن با روش تشریحی خواندن متفاوت است پس باید برای هردو زمان بگذارید و 

ها باشید.()پیگیر مطالب سایت انسانیدر کنار هم پیش  ببرید.   

انسانی مرتکب این درسی نباشید ، خیلی از شما دانش آموزان  از همین آغاز راه به فکر حذف کتب

 اشتباه می شوید که برخی دروس را حذف می کنید 

و هرآنچه برایتان در نظر گرفته شده است را انجام  همراه باشید یاررکز مشاورۀ انسانیمبا برنامه 

این مسیر تا کنکور همراه شما هستیم.شناخت نیاز دارد و ما در که علوم انسانی به ؛ چرادهید  

سال کنکور ، سال مشخص شدن سرنوشت شما است پس بدون راهنمایی و آگاهی کاری انجام 

 ندهید و درسی را حذف نکنید .

به این شکل است : از این پس نحوه برخورد شما با دروس پایه دوازدهم   

اگر در شرایط فعلی کرونایی درکارنبود حتما حتما پیشخوانی را به شما عزیزان توصیه میکردم ، 

 درس حضوری کالس فضای اما از آنجایی که آموزش به صورت مجازی صورت می گیرد و شما در 

داشته  پیشخوانی داشته باشیم ، البته که اگر پیشخوانینیستید ، نمی توانیم خیلی از شما توقع 

 باشید چه بسا که درس را بهتر درک می کنید.

های معلم درگیر شدید و پس از کالس درسی که شما در آن حضور داشتید و به خوبی با گفته ـ 

 درک کردید ، نیازمند مطالعه روزانه ) درس روز خواندن ( هستید 

دقیقه برای مطالعه درس روز  30یعنی درس هر روز در همان روز مطالعه شود ، حداقل روزی  

 زمان بگذارید .

طالعه به خاطر داشته باشید ، این مطالعه برای تثبیت آنچه معلم تدریس کرده می باشد نه مـ 

 عمیق 

دقیقه برای آن مبحث زمان بگذارید ، مطالعه کنید . 30فقط پس از تدریس در منزل   



 خالصه نویسی مورد بعدی که دانش آموز انسانی همیشه در هنگام مطالعه باید رعایت کند ،ـ 

 است.

 روش خالصه نویسی بسیار مهم است .

و این لمات متن اشتباه می گیرند خیلی از دانش آموزان خالصه نویسی را با نوشتن تک تک ک

 باعث می شود که خالصه ها به کارشان نیاید .

به عنوان مثال ؛ هنگام مطالعه تاریخ ادبیات اسم شاعر و یه سری نکات کلیدی را بنویسید تا با 

 دیدن آنها باقی نکاتی که از آن شاعر مطالعه کردید در ذهن شما تداعی شود .

ا آغاز مهرماه ، به همین روال طی کنید نگران دروس باقی مانده خود در این فرصت باقی مانده ت

 نباشید .

ما در  سایت تخصصی علوم انسانی )سایت انسانیها( و ناشر تخصصی علوم انسانی 

 )مشاوران آموزش( تا آخر همراه شماست. 

حتما حتما با برنامه مطالعاتی که از مهرماه در سایت بارگذاری می شود با جدیت هرچه بیشتر 

 همراهی  کنید تا درکنار هم سال سرنوشت ساز زندگیتان را سپری کنیم. 

 آهسته و پیوسته حرکت کنید 

 موفقیت بستگی به میزان تمایل هر شخصی در پیشرفت دارد.

 دوستدار شما؛ انسانییار

 

 

 

 


