
 

 

 به نام خدا

ی مطالعه اگر مباحث زیادی را تا کنون مطالعه نکرده اید یکی از راه های میان بر مطالعاتی برای حل این مشکل، استفاده از تکنیک مهندس

 است.

شتری دارد به میتوانید با انتخاب بخش هایی از هر درس که اهمیت بیشتر و تعداد تست بی هنگامی که بخش اعظم مباحث را مطالعه نکرده اید

درصد سواالت را پوشش میدهند و  06درصد قابل قبولی در هر درس برسید، مثال به جای مطالعه کل فیزیک بخش هایی را انتخاب کنید که 

 وقت خود را به تسلط روی آنها اختصاص دهید.

 فراموش نکنید که 06 درصد از سواالت کنکور 

 از 06 درصد مطالب مطرح میشوند

 برای انجام این روش رعایت نکاتی که در زیر میاید اهمیت دارند:

. ابتدا تمام مباحث هر درس و تعداد سواالت مطروحه از هر درس در کنکور سراسری را مشخص کنید 1  

رد، اما درباره اهمیت تک تک دروس در کنکور در پیامی جداگانه صحبت خواهیم ک . یادتان باشد، شما حق ندارید هیچ درسی را حذف کنید،0

 در همین حد بدانید که در صورت حذف هر درسی باید تاوان سنگینی را بپردازید.

ن زمان بر ر کمترید دیکه در باال به آن اشاره کردیم، شروع به انتخاب مباحثی کنید که برایتان راحت است و میتوان 1. پس از انجام مرحله 3

 آنها مسلط شوید. برای این کار میتوانید از نظام نمره دهی سه گام ما استفاده کنید یعنی:

نمره به هر مبحث اختصاص دهید، هر چه مبحث مهم تر باشد نمره بیشتری میگیرد. 5تا  6گام اول( از لحاظ اهمیت بین   

، هر چه ساده تر باشد نمره بهتری میگیرد.نمره دهید  5تا6گام دوم( از نظر سادگی به مبحث بین   

نمره دهید، هرچه مبحث کم حجم تر باشد نمره بیشتری میگیرد. 5تا6گام سوم( از نظر حجم به مبحث بین   

 گام چهارم( نمرات سه گام قبل را جمع بزنید و با مقایسه نمرات مباحث مختلف اهمیت هر مبحث را تعیین کنید.

را که قبال خوانده اید حذف نکنید.. به هیچ عنوان مباحثی 4  

. برای مطالعه هر درس و هر مبحث استراتژی و نقشه راه را تعیین کنید برای این منظور گام های زیر را طی کنید:5  

 گام اول( روش درست مطالعه مبحث را تعیین کنید.

 گام دوم( منبع مناسب برای مطالعه مبحث را مشخص کنید.

برای مطالعه مبحث را تعیین کنید.گام سوم( زمان الزم   

، حواستان . به پیش نیاز های مطالعه هر درس توجه ویژه نمایید، پیش نیاز برخی دروس مثل فیزیک در دروس دیگر مانند ریاضی قرار دارند0

 باشد که پیش از مطالعه هر مبحث پیش نیاز های آن مبحث را مطالعه کرده باشید.

 به جای حذف درس، حذف خود را به صورت مبحثی انجام دهید، بعضی از بخش های دستور زبان میتوانند. در درس ادبیات بهتر است 7

 کاندید خوبی برای حذف مطلب باشند.



 

 

ود، . در درس عربی به هیچ وجه از ترجمه غافل نشوید، به خصوص در نظام جدید آموزشی، تمرکز طراحان بر روی تست های ترجمه خواهد ب0

ب تعداد مشخصی تست ترجمه و متن بزنید.بهتر است هر ش  

را حتی در  06. برای درس دین و زندگی پیشنهاد میکنیم درسی را حذف نکیند، زیرا با یک برنامه مدون میتوان به راحتی درصد های باالی 9

 فرصتی کم بدست آورد.

رای آن مطرح پس نمیتوان به صورت پیش فرض قاعده ای ب. در درس زبان باید با توجه به دانش پایه خود استراتژی مطالعه تعیین کنید، 16

 نمود.

ار(.. در درس ریاضی بیشتر تمرکز باید بر روی مباحثی باشد که بیشترین تست را به ازای کمترین محاسبات دارند )مانند آم11  

د. عداد تست زیاد محسوب میشون. برای درس فیزیک مباحث نیم سال دوم دوازدهم و نیز فصل آخر سال یازدهم فصولی ساده و با ت13  

. در درس شیمی فراموش نکنید که حفظیات به اندازه محاسبات )و حتی بیشتر از آن( اهمیت دارند.14  

نامرئی(  . به جای مطالعه زیاد در هر مبحث تست های زیاد و استاندارد بزنید، آیا با روش های بازیابی و روش تست توجه انتخابی )گوریل15

؟آشنا هستید  

. به جای استفاده از چندین کتاب تست با حجم های زیاد، از یک کتاب سبک و معقول استفاده کنید.10  

 

نو، تیم مشاوره دبیرستان نقشهستیدموفق و پیروز   

 


