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 پیش گفتار

 

 

طبق آن به حداکثر ساعت مطالعه در  دیتا بتوان دیمناسب هست یبرنامه کیشما به دنبال  یهمه
از  یکی. دیها کسب کنآزمون ایخوب در امتحانات مدرسه  یجهینت کی تیو در نها دیروز برس

 ایها کمبود زمان وقت یخوب، منظم بودن است. اما گاه یبرنامه کی یبرا یاصل یهاشرط
 نیا دیریبگ ادی دی. باکندیم جادیبرنامه اختالل ا ینظم و ادامه جادیدر ا یجانب اردمو یبرخ

.دیکنترل کن زیموارد را ن  

 ی. عواملدیبده قیها تطبخود را با آن طیو شرا دیکن ینیبشیرا پ راتییتغ یزیرپس از برنامه 
باعث  تواندیو ... م زهیکم شدن انگ ،یماریب ،یمثل امتحانات مدرسه، مشکالت خانوادگ

که در مواجهه با  دیشما بشود. پس از همان ابتدا ذهنتان را آماده کن یدر روند مطالعه یراتییتغ
.دینشو یو سردرگم یموضوعات دچار آشفتگ نیا  
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 برای استفاده از این روش باید سه مرحله را رعایت کنید:

 

از شنبه تا جمعه، روزانه چقدر میتوانید درس بخوانید. -1  

مشخص کردن تعداد واحد مطالعه روزانه و مدت زمان مطالعه در یک واحد. -2  

ضریب. سبکریزی به استفاده از فرمول برنامه -3  

 

 

 مثال:

واحد  72در هفته  ساعت درس میخونم و 9ساعت و پنجشنبه و جمعه 5/4 روزی من شنبه تا چهارشنبه

ای دارم.دقیقه 90مطالعاتی   

 

 خب اینا رو که مشخص کردین باید برین سراغ فرمول:

 

ها رو بخونید:قبل از اینکه برین سروقت فرمول، این تعریف  

.زمان استراحت بین دروس –ساعت مطالعه مفید= ساعات مطالعه در روز   

 

 

 

 ضرایب هر درس که براتون آوردم:

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

   

 

 

 ضریب مواد امتحانی

 ۴ زبان و ادبیات فارسی

 ۳ فرهنگ و معارف اسالمی

 ۲ زبان عربی

 ۲ زبان انگلیسی
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 ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آزمایشی مواد امتحانی کنکور

 ۵زیرگروه  ۴زیرگروه  ۳زیرگروه ۲زیرگروه ۱زیرگروه 

 – – ۳ ۴ ۴ ریاضیات ریاضیکنکور 

 – – ۲ ۳ ۳ فیزیک

 – – ۳ ۳ ۲ شیمی

 ۱ ۱ ۴ ۱ ۰ زمین شناسی کنکور تجربی

 ۳ ۴ ۳ ۳ ۲ ریاضیات

 ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ زیست شناسی

 ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ فیزیک

 ۲ ۲ ۲ ۴ ۳ شیمی

 ۳ ۳ ۴ ۴ ۲ ریاضیات کنکور انسانی

 ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ اقتصاد

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ زبان وادبیات فارسی

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ زبان عربی

 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ تاریخ و جغرافیا

 ۳ ۲ ۲ ۳ ۱ علوم اجتماعی

 ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ فلسفه و منطق

 ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ روانشناسی

 ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ درک عمومی هنر کنکور هنر
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دخب بریم سراغ فرمول به همراه یک نمونه تا کامال یاد بگیری  

 

 1- ساعات مطالعه هفتگی که برابر است با ساعات مفید مطالعه در روز ضربدر تعداد روز

 2- )ساعات مطالعه هفتگی تقسیم بر مجموع ضرایب دروس( ضربدر  60 که برابر یک عدد ثابت میشود.

 3- در نهایت ضریب هر درس را در این عدد ثابت ضرب میکنیم، سپس تقسیم بر مدت زمان 1واحد مطالعاتی میکنیم.

 

 

:نمونه  

قبل زدم اعداد رو جایگذاری میکنم: اتصفحدر من با توجه به مثالی که   

ساعت در این روزها 61/4میشه  ،دقیقه استراحت میکنم بینش 20ساعت که  5/4شنبه تا چهارشنبه روزی   

ساعت 38/20و مجموعا از شنبه تا چهارشنبه   

ساعت. 66/16ساعت و مجموعا  33/8دقیقه استراحت که میشه  40 .ساعت 9روزی  پنجشنبه و جمعه هم که  

.ساعت در هفته 73ساعت میخونم که باید رندش کنیم یعنی  49/37خب با این حساب در هفته   

 ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ فیزیک –درک عمومی ریاضی 

 ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ترسیم فنی

 ۱ ۲ ۲ ۴ ۴ خالقیت تصویری و تجسمی

 ۱ ۴ ۱ ۱ ۱ نمایشیخالقیت 

 ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ خالقیت موسیقی

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ خواص مواد

 – – – – ۴ زبان تخصصی انگلیسی زبان کنکور
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.هفتگیساعات مطالعه این از   

میشه 20من برای کنکور مجموع ضرایب دروس مثال من رشتم ریاضی، پس   

ضربش میکنم: 60میکنم و در  20رو تقسیم بر ساعات مطالعه هفتگیم خب   

111ضربش میکنم که میشه  60حاال اینو در  85/1میکنم که میشه  20تقسیم بر  73  

(111این عدد ثابت ما شد)  

  

دقیقه است تقسیم میکنم تا تعداد  90که مال من واحد  1مدت زمان مطالعاتی ضرب میکنم و بر عدد ثابت حاال ضریب هر درس رو در این 

هفته رو بده. 1واحد مطالعاتی هر درس در   

که تعداد واحد های من  72کردن تعداد واحدهای مطالعاتی نباید بیشتر از اعداد بدست آمده اعشاری هستند و باید رند شوند و بعد از جمع  :نکته

هفته هستند، شود. 1در   

5 = 9۰تقسیم بر  ۱۱۱*  ۴--------ادبیات   

3 = 9۰تقسیم بر  ۱۱۱* ۲--------- عربی  

4 = 9۰تقسیم بر  ۱۱۱* ۳--- دین و زندگی  

3 = 9۰تقسیم بر  ۱۱۱* ۲--- زبان انگلیسی  

 

 

5 = 9۰تقسیم بر  ۱۱۱* ۴ ------ ریاضیات  

4 = 9۰تقسیم بر  ۱۱۱* ۳ ------- فیزیک  

3 = 9۰تقسیم بر  ۱۱۱* ۲ -------- شیمی  

 

شود که نشد خدارو شکر ولی اگر این اتفاق نیفتاد و کمتر یا بیشتر شد باید از تعداد  27برای من نباید بیشتر از  هاقرمزخب مجموع این عدد  

واحد اضاف میارید که به هر درسی خواستین اضافه کنین.2، 25واحد مطالعاتی هر درس کم یا به آن اضاف کنید. مثال اگر شد   
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 کمی خالقیت!

.سازی کنینهر درس از نظر خودتون به اون درس ضریب بدین و برنامه رو برای خودتون شخصیشما میتونین بر حسب اهمیت   

 

 

 

 

ای استفاده کردید.ممنون که از این فایل مشاوره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد.هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف غیرقانونی می  
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