رّع صحیح هغبلعَ ّ در کل رفتبر هٌبطت در یک هبٍ آخز کٌکْر دغذغَی ثظیبری
اس داّعلجبى هیثبػذ .در ایي هقبلَ ایي رفتبر اػبرٍ ّار ثیبى هیػْد.
نکات کلی:
هزّر جبهع ُوَ درّص هِن اطت تأکیذ هی گزدد ُوَ درّص
طزاغ یبدگیزی هغبلت جذیذ ًزّیذ ،هغبلت یبد گزفتَ ػذٍ را عْری توزیي کٌیذ کَ
کبرثزدی ػذٍ ّ تجذیل ثَ هِبرت ػْد

کالص ُبی یبدگیزی تعغیل ػًْذ (جلظبت تظت جشء ایي هْرد ًوی ثبػذ)
طبعت خْاة ّ ثیذار ػذٍ را هغبثق کٌکْر ( ۰۱ػت تب  ۶صجح) عبدت دُیذ
طبعبت درص خْاًذى را افشایغ ًذُیذ ثلکَ اگز هوکي ثْد حتی هقذاری کن کٌیذ
فقظ اس هٌبثع ّ جشّاتی کَ خْاًذٍ ایذ دّرٍ کٌیذ ّ اس هٌجع جذیذ اطتفبدٍ ًکٌیذ
ال ػٌیذٍ ایذ )ثبیذ هزر
حبفظَ ثیٌبیی (آًچَ قجالً دیذٍ ایذ) ّ حبفظَ ػٌْایی (آًچَ قج ً
ػْد ًَ چیش جذیذ
هزّر ًَ خیلی ریش ّ ّطْاطی ّ ًَ خیلی طزطزی ثبػذ
هزّر خالصَ ُب ّ ًکبت اطتخزاج ػذٍ تْطظ ػوب هِن اطت
هزّر ثخؼِبیی کَ سیز آى خظ کؼیذٍ ایذ ّ یب ثَ رّع ُبی هختلف دیگزی ثزجظتَ
کزدٍ ایذ هِن اطت
برنامو ریسی ىفتو اول ماه آخر قبل از کنکور سراسری
ثزاطبص درّص رّسُب را تقظین کٌیذ ّ در ُز هجحج تظتِبی آًِب را ،ثْیژٍ آًِبئیکَ
غلظ سدٍ ایذ ّ یب ًشدٍ ثْدیذ هجذد ثشًیذ:
رّع اّل ثزاطبص طبلِبی دثیزطتبى
رّع دّم ثزاطبص درّص
برنامو ریسی ىفتو آخر قبل از کنکور سراسری
ثَ توبم طْاالت یک طبل آسهْى طزاطزی در یک ًْثت پبطخ دُیذ
اس صجح طبعت  ۸هغبثق سهبى ثذًذی کٌکْر اًجبم دُیذ ّ طپض غلظ ُب را هزّر ّ
ثزرطی کٌیذ ّ ثعذ اس ظِز سیبد ثَ خْد فؼبر ًیبّریذ ّ ثزای رّس ثعذ آهبدٍ ثبػیذ

طْال کٌکْر داًؼگبٍ آساد اطالهی را ثزای فبصلَ سهبى ثیي آى در کٌکْر قزار دُیذ ّ
آى را ثب کٌکْر طزاطزی هخلْط ًکٌیذ
برنامو ریسی روز آخر
 ۰.۱رّس آخز فقظ اطتزاحت ّ تفزیح
هْاظت خْراک ّ حْادث ثبػذ حجن غذا کن ّ هقْی
طعی کٌیذ ثب افزادی کَ کٌکْر ًذارًذ ّ ثب افزاد خبًْادٍ ثبػیذ تب دچبر اظغزاة
ًؼْیذ
حْسٍ اهتحبًی خْد را ػٌبطبیی کٌیذ
صجح ثب صذای سًگ ثیذار ًؼْیذ ثَ افزاد خبًْادٍ ثظپبریذ کَ ػوب را ثیذار کٌٌذ
هغوئي ثبػیذ آًِب ثَ هْقع ػوب را ثیذار هی کٌٌذ ،ثب آراهغ ّ ثذّى ًگزاًی اس ثیذار
ػذى ثخْاثیذ
صجحبًَ حتوبً هقذاری هْاد قٌذی هثل هزثب ،کزٍ ،عظل ثخْریذ
اگز ػیز طیظتن گْارع ػوب را ثزُن هی سًذ ًخْریذ
سهبى حزکت را عْری تٌظین کٌیذ کَ تزافیک ّ تصبدف احتوبلی ثبعج تأخیز ًؼْد
پیبدٍ رّی طزیع قجل اس آسهْى(ًَ ثَ اًذاسیَ ای کَ خظتَ ػْیذ ۹ثبعج هی ػْد
جزیبى خْى در ثذى ػوب طزیع تز جزیبى پیذا کٌذ ّ ُن ثب ًؼبط ػْیذ ّ خْى
ثیؼتزی ثَ هغش ػوب ثزطذ
اگز طبعت خْردى ػوب ثب آسهْى فبصلَ کوتز اس یک طبعت ثبػذ خْى ثذى ػوب
ثجبی ایٌکَ هتْجَ هغش ػْد در هعذٍ صزف ُضن غذا هیػْد
هذاد ّ هذاد پبک کي ّ هذاد تزاع خْة ّ تویش ّ هٌبطت تِیَ کٌیذ
طبعت هچی دقیق ّ هٌبطت ثزای جلظَ اهتحبى تِیَ کٌیذ
چٌذ عذد آة ًجبت ػیزیي ثزای تزهین قٌذ خْى در جلظَ اهتحبى ُوزاٍ داػتَ
ثبػیذ ّ اطتفبدٍ کٌیذ
هٌجع :طبیت هزکش پیغداًؼگبُی حکوت

