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 ریزی کنیم؟سال دوم برنامهمچگونه برای نی
 

 
 

  

سال دوم با تمام قوا دارند هجوم های نیمسال اول هم گذشته و درسدیگر گرد و خاک نیم

اید نشده است، خودتان را ببخشید اما فراموش نکنید! باید چه انتظار داشتهآورند. اگر نتایج آنمی

سال اول، برنامه منظم و کم نقصی برای روزهای بر پایه نیمبتوانید با چیدن استراتژی مناسب 

 .توانید برای نوشتن برنامه آماده شویدباقی مانده بچینید. با انجام مراحل زیر می

 

ستون  4اولین گام این است که به جای سرکوفت زدن و حسرت، یک کاغذ و قلم بیاورید و  .1

 .ایجاد کنید

 

اید. اگر بتوانید نمره سال اول در آن درس کسب کردهای باشد که در نیماولین ستون نمره .2

 .دهدتری به شما میرا جداگانه بنویسید، دید بهتر و مناسب کالسیکتبی و 
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ریزی اید. اگر دفتر برنامهدومین ستون میزان مطالعه و تالشی است که برای آن درس انجام داده .3

ه صورت سال اول به چاید به صورت دقیق از دفترتان استفاده کنید و ببینید که در نیمکردهرا پر 

اید، از ریزی را به صورت منظم پر نکردهاید. اگر دفتر برنامهو با چه میزان ساعت خوانده

نمرات د و ایاید، تمارینی که انجام دادهتوانید استفاده کنید؛ میزان تستی که زدههایتان میکتاب

 .ایدتوانید ببینید که چه میزان برای هر درس وقت گذاشتهمستمر مدرسه. با این کار می

 

سال اول به طور مستقیم تاثیر در هایی که مباحث نیمها دو بخش هستند؛ اول، آندرس .4

 ید، بایدلنگکنید که میاید و احساس میسال دوم دارند، پس اگر نتیجه خوبی نگرفتهمباحث نیم

 سال دوم نیز گنجانده شود. در برنامه نیم

های ای به درسها لطمههایی که مباحثشان مستقل هستند و مسلط نبودن به آندوم درس

سال اول را که نیازمند مطالعه دوباره هستند هایی از نیمزند. در ستون سوم بخشسال دوم نمینیم

 .ورت کنیدتوانید با معلم درس مشبنویسید. برای این کار می

 

هایی را وقت مناسبی در ستون چهارم مشخص کنید بر اساس سه ستون قبلی، چه درس .5

یسید و اگر تان را دقیق بنواید. شیوه مطالعاتیاید ولی نتایج قابل قبولی نگرفتهبرایشان گذاشته

 .دینت کنقصی را در آن مشاهده نکردید، با مشاور یا معلم درس برای تغییر روش مطالعاتی مشور

  

ا مانده تهای مفید و باقیحاال که شناخت مناسبی از آن چه برایتان اتفاق افتاده دارید، زمان .6

ریزی مناسبی برای نیم سال دوم نداشته اردیبهشت را مشخص کنید. حواستان باشد اگر برنامه

 !ضرر خواهید کردباشید، 

 

اولویت قرار دهید که بدانید اگر در قسمتی از سال دوم را در ریزی برای کل نیمپس برنامه .7

مانید، این بهترین درمانی است که شما برای این برنامه اهمال صورت بگیرید از برنامه عقب می

 توانید انجام دهید.مشکل می
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تواند چراغ راهتان باشد. پس به خوبی اید میسال اول انجام دادهیادتان باشد آنچه را که در نیم 

ریزی را شروع کنید و با خانواده و ه بر شما گذشته شناخت پیدا کنید. هر چه زودتر برنامهاز آنچ

 ای باشد که از دید شما پنهان مانده باشد.هایتان مشورت کنید، شاید نکتهمعلم

د به بریزید و شروع کنیپس در ابتدای راه خوب فکر کنید و تحلیل دقیقی داشته باشد. برنامه 

 ن. انجام دادن آ

برنامه را منعطف بچینید که در صورت جاماندن از برنامه بتوانید جبران داشته باشید. باز هم 

با یگی است؛ در این حالت تقربرنامهکنیم، یک برنامه ناقص و نصفه نیمه بهتر از بییادآوری می

 . ایداید و چه کارهایی را انجام ندادهدانید چه کارهایی را انجام دادهمی

 
   

 


