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 بھ نام خدا
 ھمراھان ھمیشگی و دوستان عزیزم، سالم؛

تی دقّ  متداول را در سھ گروه  یادگیری، تشخیص و بی ھاي ، بھ بحث تحلیل آزمون پرداختیم و چگونگی تحلیل و ھمچنین رفع اشتباهپیشین در دو قسمت
 وضوعم ،آید. این بحث با اھمیت می  افراد پیش بیشتراخت کھ برای ی خواھیم پردبسیار مھمّ  موضوعبیان نمودیم. امروز و در آخرین قسمت این مبحث بھ 

ل مقالھ گفتیم کھ در صورت تکراری بودن اشتباه شما در ذھنتان ستون تکرار را عالمت در قسمت اوّ  ،باشید تکراری است. اگر بھ خاطر داشتھ ھاي اشتباه
خواھیم توضیح دھیم کھ  ھای قبلیتان رجوع کنید. حال می تنھا ذھن شماست و نباید بھ نوشتھ اھ بزنید. ھمچنین گفتیم کھ معیار تکراری بودن یا نبودن اشتباه

 ھا را بھ حداقل برسانیم. تکراری را از بین ببریم یا آن ھاي توانیم این اشتباه چگونھ می
 

 :یش گرفتدر پروشی را باید  ،کلی قابل تقسیم ھستند کھ برای ھر یک ي دستھسھ  ھتکراری ما ب ھاي اشتباه
 موضوعی ھاي ) اشتباه۱

ممکن است یکی از شما در  شوید. مثالً  آن دچار اشتباه می کنید و یا در حلّ  شود کھ شما موضوعی خاص را فراموش می گفتھ می ردھایيبھ مو ھا این اشتباه
در یک مقطع  ھای زیاد و تست ھا تمرین حلّ  ردھایينین مواشتباه کند. در چ ھا را مرتباً  راست در فیزیک دچار مشکل باشد و جھت دستِ  استفاده از قانونِ 

در طول یک ھفتھ  ،توانید ھر روز پنج تست از مبحثی کھ در آن مشکل دارید مثال شما می عنوان ھمشکل شما را برطرف خواھد نمود. ب ،تکرار زمانی پر
 نمایید. راحتی برطرف ھکنید و این مشکل را ب حل

 
 حاسباتتکراری در م ھاي ) اشتباه۲

سباتی مرتبا اگر شما ھم از گروھی ھستید کھ اشتباھات محاسباتی دارید، راه رفع آن را در قسمت قبلی مقالھ گفتھ ایم. اما در بعضیموارد یک مشکل محا
ھ این مورد در حل تستھا در مسیر عملکرد ما تکرار میشود. در چنین مواردی بایستی با خودتان یک قرار ذھنی بگذارید و آن قرار این است کھ ھرگاه ب

دید کھ رسیدید یک لحظھ مکث کنید و مشکل را بھ خودتان یادآوری نمایید. اینکار شاید در نظر اول مشکل بنظر برسد اما در صورت شروع آن خواھید 
ما در محاسبات است برای یک لحظھ کامال امکان پذیر است. پس با خودمان قرار میگذاریم کھ مثال ھرگاه بھ تقسیم اعشاری رسیدیم کھ مشکل تکراری 
این مشکل براحتی برطرف  این روش،ی کوتاه توقف کنیم و بھ خودمان یادآوری نماییم کھ در محیط مشکل قرار گرفتھ ایم. اطمینان داشتھ باشید کھ با 

اوال این مکث بسیار کوتاه است و ثانیا حتی در خواھد شد. بعضی از دانش آموزان در این موارد نگران از بین رفتن زمان ھستند. باید توجھ کنید کھ 
 صورت از بین رفتن کمی از زمان با توجھ بھ کم شدن تعداد اشتباھات این زمان کامال جبران خواھد شد.

 
 شدنی فراموش ھاي ) اشتباه۳

در واژگان ادبیات و زبان، تاریخ  د. مثالً شو تکرار می کنید و این فراموشی مرتباً  است کھ شما مطلب خاصی را فراموش می ردھایياین بند شامل مو
 اساساً  ھا لبآنکھ بعضی مط نخستی مھم باید توجھ کرد.  فتد. در رفع این مشکل بھ دو نکتھتواند اتفاق بیُ  خاص این مورد می ھای فرمولادبیات و برخی 

پرتکراری را در نظر نگیرید، فراموش  ھاي تھا ساع ی خود برای آنی مطالعات ھا با تکرار اتفاق میفتد و اگر شما در برنامھ مطالبی ھستند کھ آموزش آن
تان در نظر  روزانھ ي ر برنامھدگفتھ شده در باال زمان مشخصی را  ھاي مطلباز نوع  ردھایيریزی شماست. برای مو خواھند شد و این نقص در برنامھ

ی خود زمانی در حدود یک ساعت را بھ تکرارھا اختصاص دھید و این موارد  ی روزانھ در برنامھ ھا را با تکرارھای پیاپی بیاموزید. اصوالً  بگیرید و آن
ی باقیمانده را  دقیقھ ۳۰ھای خاص قرار دھید و  دقیقھ فرمول ۱٥دقیقھ لغت زبان،  ۱٥توانید روزی  می . مثالً ساعت بگنجانیدصورت متناوب در آن  ھرا ب

 یات اختصاص دھید. البتھ این صرفا یک مثال است و شما باید آن را بر اساس نیاز خود تنظیم نمایید.یک روز در میان بھ واژگان ادبیات و تاریخ ادب
کنید، از  یک لغت کھ آن را ھر بار فراموش می مثالً  ،شوند شما تکرار می ھاي در گروه اشتباه کھ مرتباً  رندوجود دا ردھایيباز ھم مو ،ھمھ ا اگر با اینامّ 

گوید اگر در بھ خاطر سپردن یک مطلب دچار اشکال ھستید آن را روی یک فیش  یتنر استفاده کنید. پروفسور الیتنر میروش تکراری پروفسور ال
لین ساعت مطالعاتی در طرف دیگر) و سپس آن فیش را ھر روز بھ مدت یک ھفتھ در اوّ  پاسخدر یک طرف و  پرسشبنویسید ( پاسخو  پرسشبصورت 

این  ي کنم کھ این ساعت را ساعت صبح قبل از مدرسھ قرار دھند. البتھ یادتان باشد کھ نباید ھمھ آموزانم توصیھ می انشروز خود قرار دھید. من بھ د
را  وردھامورد از این م ۱۰فیش بنویسید یعنی  ۱۰ای حاصل نخواھد شد. بھتر است ھر بار تنھا  صورت نتیجھ چون در آن ،را با ھم رفع کنیم ردھامو

کنم کھ برای ھر  ھا را مرور کنید. دوباره تکرار می بار دیگر آن ھا را کنار بگذارید و در پایان ھر ماه ھم یک فیش ،بعد از پایان یک ھفتھبرطرف نمایید. 
 محدودیتی وجود ندارد. طبیعتاً  ،ماه پایانھا در  ا برای مرور فیشامّ  ؛ھای بعد بگذارید فیش بردارید و بقیھ را برای ھفتھ ۱۰ھفتھ تنھا 

 
طور کامل با یکی از  ھرسد و امیدوارم در این سھ مقالھ توانستھ باشم شما دوستان پرتالشم را ب می پایان جا بھ تحلیل آزمون در این ي خوب بحث ما درباره

واند شما را بھ ھدفتان ت یکی از ابزارھایی است کھ می ،کنم کھ تحلیل آزمون کید میأدر روانشناسی تحصیلی آشنا نمایم. باز ھم ت ھا حثترین مب مھم
 يقطعطور بھکنیم بیشتر باشد،  ھایی کھ تحلیل می کنم کھ ھرچھ تعداد آزمون تر کند و درس خواندن شما را ھرچھ ھدفدارتر نماید و یادآوری می نزدیک

ی ھای کالسی و حتّ  توانید آزمون لکھ شما میب ،ھای جامع تحلیل شون الزم نیست تنھا آزمون کاتر خواھد بود. حتماً اتّ  تر و قابل نتایج حاصل از آن دقیق
 نیز تحلیل نمایید. ،اید زمان حل کرده ا درنظرگرفتنبھا را  خود را کھ آن ھاي لیفتک
 

آینده بحث جدیدی را تحت عنوان موفقیت در آزمون با شما شروع خواھم کرد و امیدوارم این موضوع نیز ھمچون گذشتھ  ي و در ھفتھ ھا ھی مقال در ادامھ
با  ھایي ھمورد نیازتان برایم بنویسید تا مقال ھاي بلدر ارتباط باشید و راجع بھ مط نشر دریافت سایت اهرتوانید با من از  میمورد توجھ شما قرار بگیرد. 

 مورد نیاز شما برایتان بنویسم. ھاي موضوع
 
 

 کنم کھ ھرگز کاری انجام نداده است. اگر کسی بگوید کھ ھرگز اشتباھی نکرده است اطمینان پیدا می
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