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 مند سالم؛ دوستان همراه و هدف

شویم ت مقاله با هم همراه می باشید. در این هاي خود را در این هفته تحلیل کرده باشید و آزمون تحلیل آزمون را خوانده ي ل مقالهامیدوارم قسمت او

کنم اگر هنوز آزمونی را تح درسی خود استفاده کنیم. پیشنهاد می هاي ایم، در جهت رفع مشکل توانیم از تحلیلی که انجام داده ا بیاموزیم چگونه می

را  کارها راههاي خود را تحلیل نمایید و سپس این قسمت را مطالعه کنید تا بتوانید  یکی از آزمون م حتماًي قسمت دو قبل از مطالعه ،اید لیل نکرده

 بر روي تحلیلتان اجرا نمایید.

بندي نماییم. حال ببینیم که براي رفع مشکل در هر  تی طبقهدقّ را در قالب سه حالت یادگیري، تشخیص و بی ها در قسمت قبل آموختیم که اشکال

شما در ک هاي ها شما باید ابتدا ببینید که تعداد اشکال بندي استفاده کنیم. توجه داشته باشید که براي تفسیر تحلیل ن طبقهدرس چگونه باید از ای

 دام قسمت بیشتر است و آن بخش را معیار تحلیل درس مورد نظر قرار دهید.

 ،شما در درس مورد نظر در قسمت یادگیري است هاي اگر بیشتر اشکال •

صحیح توجه نمایید. این اصل یکی از مه ي کنم به اصل مطالعه مسیر در این درس پیشنهاد می ي اید. براي ادامه طور کامل نیاموخته هشما درس را ب

موارد و منابع را گسترده نکن ،یک مطلب ي هگوید در آموختن اولی صحیح به شما می ي تحصیلی است. اصل مطالعه ي در بحث مشاوره ردهامترین مو

ي منابع مختلف و متنوع، جزوه یا منبع د جاي مطالعه است که به دهم این آموزانم توضیح می ید. یکی از موضوعاتی که همیشه در کالس براي دانش

 کامل و دقیق حل کنید. این طور هد، بشو می هاي منبع اصلی کالس را که توسط استاد معرفی یا تست ها بیاموزید و تمرین رسی استاد خود را کامالً

پس هرچه الزم است در ای ،رسید ت کنید که شما قبل از آموختن کامل مطلب با پرکاري تستی به جایی نخواهیدکار را بارها و بارها تکرار کنید. دقّ

توانید از همین قس حتی می !کند جویی نمی هاي بناي خود صرفه آموختن شماست و هیچ کس در پایه ي کنید. این مرحله، پایه وقت صرفن مرحله 

خود من بوده است  ي هاي همیشگی جلسات مشاوره ها از خودتان آزمون بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که آن را آموخته اید. این یکی از برنامه مت

را در حضور من حل  تاداناس ي کالس یا جزوه هاي لیفخواهم قسمتی از تک آموزانم می ام. من همیشه از دانش بسیار خوبی گرفته ي که از آن نتیجه

 کنم آن را امتحان کنید. بسیار خوبی بوده است. پیشنهاد می ي ها تجربه کنند و این هم براي من و هم براي بچه

 ،شما در قسمت تشخیص است هاي اگر بیشتر اشکال •

ه دامر بسیار مهمی است و البتّ ،ي آموزش بیشتري دارید. تمرین و تکرار در عرصها نیاز به تمرین و تکرار اید ام این یعنی شما اصل مطلب را آموخته

عمل است ر آزمونی مانند کنکور که داراي زمان محدود و نیازمند سرعت، أکند. امروزه مت یت بیشتري پیدا میباز هم اهمرو عنوان فانه افرادي بهس

ها راج ها نیز در همایش اولیاي آن یآموزان و حتّ کنند که پایه و اساس علمی ندارد و دانش را تبلیغ می ردهاییهاي تستی مو هاي خاص یا شیوه ش

ع زنی و سرعت ترین روش تست گویم که مهم . در اینجا به شما میپرسند میها بیاموزد از من و همکارانم  زنی سریع را به آن هایی که تست به روش ع

اگ براینابنعمل را براي شما خواهم نوشت.)  هاي افزایش سرعت روش ها، لهمقا ه در آینده و در همین سلسلهمل در آزمون، تمرین و تکرار است. (البتّ

در ز ها را  ه بهتر است این تستهاي زیاد بپردازید و البتّ تست خود را در این درس به حلّ ي قسمتی از برنامه ،ر در این قسمت دچار اشکال هستید

ها استفاده از کتاب ،دهم هاي اخیر انجام می هایم در سال که در کالساي  سازي شود. توصیه براي شما شبیه ها آزمونحل کنید تا شرایط معین مان 

از انتشارات فار در این عرصه منتشر شده است  ژه وی ههاي بسیار خوبی ب ي آزمون در مورد این گروه از دانش آموزان است. در چند سال اخیر کتاب

 ها را منبع خود قرار دهید. راحتی آن هتوانید براي پرکاري تستی ب ه شما میک
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 ،تی استدقّ شما از گروه بی هاي اگر بیشتر اشکال •

 یک اشتباه در عددخاطر  هب ،را که بلد بودم پرسشید. اینکه دهن ما را تحت فشار روحی قرار می ،از مواردي هستند که پس از آزمون ها واقعاً تیدقّ بی

خیلی راجع به آ ،مشاوره هاي هکننده است و در جلس ام، بسیار ناراحت ال یا مواردي از این دست، اشتباه پاسخ دادهؤیا یک خطا در خواندن صورت س

که هنوز آموزانی  مهم به دانش ي ها ابتدا یک توصیه تیدقّ خواهم این مشکل را براي شما حل کنم. براي رفع مشکل بی . امروز میشود ن صحبت می

ش هاي حساب در تمامی امتحان اینکه استفاده از ماشین باوجود ،هاي عزیز بچه :آموزان دبیرستانی اند یعنی دانش دانشگاهی نشده ي پیش وارد مرحله

به این نکته خیلی خیلی  هاي محاسباتی است. تیدقّ بی ویژه هها ب تیدقّ کار عامل اصلی اکثر بی ا اینام ،نهایی کشوري مجاز است هاي ی امتحانما حتّ

ا اطمینان داشته باشید کام ،حساب را از زندگی خود حذف کنید. شاید در ابتدا اینکار برایتان مشکل باشد باشید و از همین امروز ماشین داشته  توجه

ي العاده اثر فوق وت کوتاهی از بین خواهد رفت ه این مشکل در مد مهم  ي آموزان کنکوري چند توصیه براي دانشا آن را در کنکور خواهید دید. ام

 :رنگ خواهد کرد زیادي کم ي دارم که این مشکل را برطرف یا تا اندازه

ای ردهاي. این خود یکی از موبپرهیزید اکیداًنامه  در پرسشها  جوابکردن  نامه بزنید و از وارد ها را در پاسخ تست ،آزمون ي در جلسه آنکه حتماً اول

اؤس ي ها را در دفترچه نامه آن دادن در پاسخ بعد از پاسخ ،کردن داشته باشید براي کنترل تان خانهها را در  خواهید جواب هاست. اگر می دقتی جاد بی

 ل هم عالمت بزنید.

ي ذهنی پرهیز کنید. شاید اینکار قدري ي آزمون بنویسید و از محاسبه ی در جلسهو حتّ خانهکه محاسبات خود را در  آن مدو عمل شما را کا سرعت

کوتاه و کاربر درحدامکانه محاسبات شما باید البتّ .به نفع شما تمام خواهد شد دهد که نهایتاً را کاهش می ها ي زیادي اشتباه ا تا اندازهام ،هش دهد

 صورت کتبی. ها بام ،دي باشد

عنوان تکلیف کال هکنید، چه ب حل می خانههایی که در  ید تمام تستدار زیادي بزنید. سعی کن هاي زمان تست خانه،این است که در سومین نکته 

تر وقتی استاد در کال جز مواردي که مبحث تست براي شما جدید است. به بیان ساده هب ،دار باشند صورت زمان هس و چه آمادگی آزمون و ... همه ب

 می بعد هرچه تست در آن مبحث حل به آن ط علمی برسیم و ازکنیم تا به تسلّ می تمرین ،کند، ابتدا آن مبحث را بدون زمان می س مبحثی را تدریس

ال است. شما باید بتواؤکند که از آن جمله مهارت در خواندن صورت س هاي زیادي به شما می ها کمک دار بودن تست دار باشد. زمان باید زمان ،کنیم

وسی هجز ب ،نخواهد بود مکنتی نشوید و این مدقّ د بتوانید درست بخوانید تا دچار اشکال بیبای بار بخوانید و نه بیشتر و حتماً ال را یکؤنید صورت س

توانی کرد. می شما مهارت الزم را پیدا خواهید ،کار راحت نخواهد بود ولی با تمرین در ابتدا این ه قطعاًهاي زماندار و کسب مهارت. البتّ تست ي حلّ له

 ها هم فکر کنید یا تکلیف کالس خود را کامل نمایید. ي تست به خودتان وقت بیشتري بدهید و روي بقیه ،زمان آزمون د در پایانِ

 

 ،روز در مسیر پیشرفت به کنیم تا روز ي مسیر را در هر درس مشخصبه آزمون، ادامه در این مقاله آموختیم که چگونه با استفاده از تحلیل خود راجع

ها را نیز برایتان خواهم  آن تکراري با شما صحبت خواهم کرد و روش حلّ هاي ي بعدي راجع به اشتباههللا در مقالهزشاءا انتر باشیم. تر و کاملقموفّ

 گفت.

 توانم و به من دانشی عطا کن تا این دو را از هم تشخیص دهم.توانم و بپذیرم آنچه را نمیخدایا کمکم کن تا تغییر دهم آنچه را که می

 

 رزندان وطنمفي  موفقیت و سربلندي همهآرزومند 
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