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 ماهه کی یزیربرنامه کیبلندباال و  یامقدمه

 پيشگفتار نشر دریافت:

هر روز که در یيهادرس زانینوع و م رایداوطلبان کنکور نداشته و ندارد، ز يروزانه برا يساعت و حتّبهساعت يزیربه برنامه يباور افتیاصوالً نشر در

 يهفتگ يرنامهب نیبنابرا ستند،ین يشدن ينیبشیاست که از قبل پ يهیدارد که بد يبستگ داوطلب يو روح يطیمح ،يجسم طیخواند، به شرا توانيم

و مدام چشمشان به  ندینمايم بهرهيب يخودشناس يو حتّ يو خودجوش يها از هرنوع خودباوربچه ياست، امّا از آن جا که بعض تريو منطق تريعمل

ضعفِ  نینااهل و سودجو از ا يو چگونه بخوانند و چقدر بخوانند و چرا بخوانند و... و متأسفانه جماعت چه بخوانند ندیاست که به آنها بگو گرانیدست د

از  يکیاز  میشد ریناگز سند،ینويم یيجادو يهاگروه از داوطلبان نسخه نیا يبرا مودهیرا خود نپ تیداوطلبان سواستفاده کرده ، راه موفق يبرخ

از  و اندمودهیپ تیراه را با موفق نیا ش،یپها دارند و خود سال یيداوطلبان کنکور آشنا يازهایو ن اتیو بم روح ریزمشاوران ارشدمان که کامالً با 

سته د نیا يبرا يکاستکم ياکه برنامه میمدرسه تا دانشگاه، بخواه ریمس انیراه ياند برابوده یيهمراه کارگشا ها،يسازانشهیو اند سازانشهیروزگار اند

 .زیعز يمیدر امان بمانند. با سپاس از مهندس جالل سل کورتاجران کن يدهینسنج يهاتا از عوارض برنامه نندیبب هیته زیاوطلبان عزاز د

 
 به نام خداوندي که بیش از لیاقتمان به ما مي بخشد.

 

 باال!ای بلندمشاوره ییک مقدمه

 ر عزیزم ایرانسالم به همراهان عزیز، نوجوانان پرتالش در همه جاي کشو

چي هاي قلمآزمون يآبان منطبق با برنامه يالتحصیالن ریاضي و تجربي ویژهآموزان و فارغماهه براي دانشیک يدوست عزیزي فرمودند یک برنامه

بد ندیدم کمي  ت است.شناسد سخبنویسم. یک روز کامل وقت برد! بعد دیدم بدون توضیح و تفسیر برنامه دادن آن هم به داوطلبي که آدم را نمي

 مقدمه بنویسم که کارساز هم باشد.

 

 بگویم بعد بحث را شروع کنم: باید مهم هست که پرسشچند تا 
 خورد؟قدر به درد ميهآزمون آزمایشي چ -1

 آزمون نیستند؟ ،چي برنامه دادید؟ مگر سنجش و بقیهچرا براي قلم -2

 کالً کدام آزمون مثل کنکور است؟ -3

 دهیم، ارزش دارد یا برویم براي کنکور بخوانیم؟براي آزمون کار انجام مي همهاین -4

 دادند کنکورشان خراب شد؟ها آزمون خوب ميگویند خیليمي -5

 مي گویند... -6

*** 

 گذاري براي داوطلب مهم است را در بحث زیر خواهم آورد.االت که واقعاً هم در هدفؤپاسخ به این س

مهمترین کارکرد آزمون  ،آینده چه چیزي باید بخواند يبراي نظم دادن به کار داوطلب است. یعني همین که بداند طي دو هفته آزمون آزمایشي اوالً

م هم ممکن است تواند باید جلوتر از آزمون باشد. مدرسه یا معلّالتحصیل اگر ميا یادمان باشد قرار نیست آزمون به ما بگوید جلوتر نباش! فارغاست. امّ

 توانید کار بیشتر هم انجام دهید.لوتر باشند پس شما عالوه بر کار آزمون ميج

که تمرینات کتاب را حل ام. اینکه متن کتاب را نخواندهتواند مشکالت مهارتي ما را هم به ما نشان بدهد. اینتر اینکه آزمون ميیک موضوع مهم

ها و استراتژي آزمون دادنم اینکه مدیریت زمان ندارم. اینکه کند هستم و اینکه تربیت درسهاي سراسري را کامل بلد نیستم. ام. اینکه تستنکرده

 مناسب نیست!

من »  هاي آزمون را نگاه کنند و گریه کنند و ناامید بشوند و فریاد بزنند کهشناسند. آن هم اینکه رتبهاما بعضي داوطلبان از آزمون یک کارکرد مي

 «.شومي قبول نميچهیچ

 شود چنین نظري داد.آزمون نمي 4یا3شوید یا نه. الاقل  با تواند به شما بگوید در کنکور قبول ميیچ آزموني نميه

تر است از اقبال بیشتري برخوردار است و نظم طراحي و برنامه و اجراي روزچي برنامه دادیم؟ خب ساده است. این آزمون واقعاً بهحاال چرا براي قلم

 نمي گذارد و با کسي تعارف ندارد. «لي لي به الالي دانش آموز» دارد و مهمتر از همهنسبتاً بهتري 
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سفانه در آزمونأمت تر است.بدان در کنکور از این هم سخت ،زدن در قلمچي چقدر سخت است %50اگر یک روزي احساس کردي 

ظاهر شده است.  %70دارد در کنکورهاي آزمایشي سنجش و... در حد  %15شود. کسي که در کنکور توان خوشي داوطلب اضافه ميهاي دیگر به دل

 ش است.یاهپرسشها و یت در آزمونقلمچي یک حسن بزرگش همین جدّ 

 .هاستآزمون يا در کل بهتر از بقیهمعني و مسخره و... دارد. امّ مزه و بيبد ترکیب و بي هايپرسشبله درست است. 

ب هم خواهد لو مي رود! کامالً درست است وقتي آزموني مخاطب زیاد داشت خب مشتاق متقلّ هایشپرسششود و ها تقلب ميآقا در این آزمون

 هایشان.ا در حد متقاضيرود امّلو مي هایشانپرسشها آزمون يشود کرد. همهکاري هم نمي داشت.

 
 تا موضوع را به یاد داشته باشید:سه

 .ها نباید پایین باشندب کنند. آنتقلّ ي اگر همهدرصدهاي تو مال خودت است حتّ *

ور رتبه و درصدهایش درخشان باشد. کب بیاورد بعد در کنتقلّ يدر آزمون قلمچي باشد و بهانه 20و  10من یادم نمي آید کسي با درصدهاي  **

 داوطلب خوب در هر آزمون و شرایطي خوب یا رو به رشد است.

چي هستند و نه جاي دیگر. پس به جاي غر زدن و ناله کردن و بهانه گرفتن، مثل رقبا و رفقا ر آزمون قلمي و عالي کنکور دتمام داوطلبان جدّ  ***

 اند!(ب نکردههایي که جلوتر از تو هستند همه تقلّ)لزوماً آن تالش کن.

شد یک مشکل اساسي دارد آن هم طوري ميت اینامعادل داد که مثالً شما با این تراز در کنکور پارسال رتبه يتر: هر آزموني که رتبهمهم ينکته

 کند()قلمچي از این کارها نمي خواهد آن را به این طریق مرتفع کند.کننده است که ميکمبود شرکت

 

 «چی مثل کنکور نیستقلم هایپرسشآخه میگن »
ا کارشان را درست بینند امّدهند این مشکل را ميپاسخ مي هاپرسشتر از شما به ا موضوع براي همه یکسان است. بقیه هم که بهامّ  ،گوینددرست مي

قیت تواند عامل موفّهایش ميا نظم برنامهقیت نباشد امّ چي باعث موفّقلم هايپرسشق هستند. شاید نهایت در کنکور هم موفّدهند و درانجام مي

هاي جامع بعد از عید سنجش در چند مثل کنکور است؟ جز چند ایده در آزمون هایشپرسشمگر کدام آزمون : ترمهم پرسشباشد. در ضمن یک 

سازي در کنکور ي واهي است. نوع طراحي و تجمیع و آزمونیعااین ادّ آزمونش مثل کنکور است. هايپرسشعا کند تواند ادّکس نميدرس خاص هیچ

 نیست.ها هسسؤسازي موجه شبیه آزمونهیچبه

ط باش حتماً هاي سال قبلش مسلّهاي سراسري و آزمونهاي قلمچي قلق دارد. به متن و تمرین کتاب درسي و تستآزمون ؛تریک موضوع مهم

 شود. درصدت خوب مي

 

 "آخه ما برای کنکور درس می خوانیم نه قلمچی"
اند پس ها طراحي شدههم اکثراً از روي آن چيهاي قلمهاي سراسري جزو منابع اصلي کنکور هستند. آزمونکامالً درست است. کتاب درسي و تست

آزمونش را بزني  هايپرسشنخواستي  سال اخیر. 10هاي کنکورهاي حداقل ت با کتاب درسي است و تستیّلوا اوخورد امّهر سه به درد کنکور مي

 هاي سراسري را چندین بار تکرار کن.تست

شان را براي ما هم بفرستند ببینیم آزمون خوب و کنکور هاینوشتهلطف کنند  ،خراب کردند ار کنکور و هایي که آزمون خوب دادنددر آخر بگویم، آن

کننده داشته آن هم نفر شرکت 15000آموز است. در آزموني شرکت کرده که کالً ر دانشها تصوّاش چیست. بسیاري از این حرفخراب دقیقاً معني

کند کنکور را خراب کرده. نه و فکر مي 4000منطقه خودش، شده  نفر 80000کنکور بین مثالً شده! آمده در رقمي مي. سه«درس نخوان» از نوع

 ت را خواهد گفت.که کنکور عین واقعیّاي، غافل از اینخوشي بدهد شرکت کردهاي در آزموني که به تو یک سال دلعزیز دلم. شما رفته

 

 م:اهای که پيشنهاد دادبرنامهجدول نکته مهم آخر درباره 

 هايجدول طور که درا براي آرامش خودتان همینهاست که صد البته مشکل کنکور هم هست. امّ ها و سرفصلچي تعداد درسسختي کار با آزمون قلم

 ام به موضوع نگاه کنید. برنامه آورده

ر برنامه بریزم و همین طور آزمون بدهم. نه اینطودرس اختصاصي. همین 5تا درس عمومي دارم و  4مثالً داوطلب تجربي باید با خودش بگوید من 

تا. حاال برنامه بچینم و در آزمون هم  18شود اختصاصي دارم مي هايستا سرفصل در 10عمومي و  هايستا سرفصل در 8که بنشینید بشمارید 

 اي.طوري حتماً شکست خوردهتا درس تقسیم کنم. نه این 18زمانم را بین 
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جا ببین و برنامه بریز و در آزمون هم برایشان ا نکن. فیزیک و ادبیات و دیني و شیمي و... پایه و پیش را یکپیش و پایه را جد

 یکپارچه وقت بگذار که بشود کار را مدیریت کرد.

 ينهي نیست در گردوجدّ  ي هستند و اگر کسيیت درس بخوانید. رقبا جدّ پیشنهادي پر حجم است. با این حال تالش کنید این ماه را با جدّ يبرنامه

 رقبا نیست.

 

 :دیديپرس

 «م؟یبرنامه را اجرا کن نیچطور ا میرویاز سه روز مدرسه م شتریما که ب»
 

نظم و اساس برنامه به هم  دی. البته تالش کندیکن شیرایو يآن را کم تانیها و کارهاه به کالسبا توجّ دیاست و در هر صورت با يشنهادی* برنامه پ

 ها هم ممکن است چند روز هفته آموزشگاه بروند که در برنامه لحاظ نشده است. لیالتحصفارغ ير هر صورت حتّ. دزدینر

 

ست. با توجّ ياختصاص هايسبرنامه مختص در %80که حدود  دیت کنمشکل دقّ نیا حلّ يبرا شگاهشیپ هايسدر کهنیه به اا در دو آزمون  يدان

د مجدّ  يهاباشتتد که به دوره يکند، قستتمتيم رییاز برنامه تغ يکه اگر بخشتت دیکن شیرایو يبرنامه را طور دیانتويم ستتتندین میحج يلیآبان ماه خ

شگاهداشیپ هايسدر ص  يِن ست. عموم ياختصا شدهيمرتبط ا سته  ل در آزمون اوّ  يچاگر چه قلم .دیها زمان کم نکناز آن ؛اندها در حداقل زمان ب

 يها طورزمان ،حال در هر برنامه نی. با ادینمايرا دوره م يدانشتتتگاهشیپ هايسکند و در آزمون آخر هر ماه دريره مرا دو هیپا هايسهر ماه در

است و ما   ياو دوره يرا که بلد يمبحث يعنیاست.  شیرایبرنامه هم قابل و يهابخش نیا .دیرا از نو مطالعه کن هاسدر يبرخ اشده که شم میتقس

 .دیمدرسه را در برنامه بگنجان يهاو کالس دیحذف کن میاکرده نهادشیپ ددر برنامه مطالعه مجدّ

 

 مهم: ارينکته بس کی
 

روز  6 ای5که  هایيسهرمد .دیداشته باش يکار مطالعه خود فکر جدّ يبرا دیدر هفته است حتماً با روز)صبح تا ظهر( 4از  شیمدرسه رفتن شما ب اگر

سه م ست. مدارس دولت تیباعث و عامل موفق ادیکالس ز کنندي. فکر مستندیآموز معتقد ندانش چندان به کار برنديهفته داوطلب را به مدر و  يا

 کند. نیآموز خودش برود بخواند و تمرکنند که دانشيدرس را جمع م يهاروز هفته کالس 4تا 3 يمدارس موفق شهرستان ط باغل

 

شگاهشیپ يالزام يهاخاطر کالسح تا ظهر بهآموز را صبوعده دانش کیمثل تهران  یيکه در شهرها يدولت مدارس وعده هم عصرها به  کیو  يدان

پروژه کنکور در نیدانش آموزان در ا لیقب نیا %99کنند و يآموز ظلم مبه دانش قاًیکشتتانند دقيبه مدرستته م يزنکنکور و تستتت يهاکالس تیّن

 جزوه هستند و بس! يآورر حال جمعدانش آموزان فقط د نیخورند. ايبا تمام استعدادشان شکست م تیانه

 

 را سر جلسه ببرد. شیهاآموخته ،و تکرار نیارزش دارد که داوطلب هم در آن سهم داشته باشد و با تمر يزمان يریادگی

 

 حق یارتان

 مهندس جالل سلیمي 

 )مدیر کتابخانه تخصصي و مرکز مشاوره تحصیلي رتبه سازان و مشاور نشر دریافت(

 ي مشاوره در بهترین مؤسسات و مدارس تهرانسال سابقه 17با 

 

 

 

 ریزي را از این صفحه دانلود کنید:هاي برنامهجدول
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