دورخودتان را
شلوغ نکنید!
امیرحسین اخوین – مشاور تحصیلی

واقعیت است که بدون کالس تقویتی و ساعات اضافی درسی میتوان
این یک ّ
در آزمون سراسری رتبههای عالی کسب کرد ،ا ّما این حقیقت هم انکار ناپذیر
اس��ت که بدون کتابهای کمک درسی این کار تقریبا نشدنی است .چرا؟ به
طراحی میشوند و
این دلیل که پرسشهای آزمون سراسری بسیار تکنیکی ّ
برای پاسخ دادن به آنها فقط دانش الزم نیست بلکه فرا گرفتن تکنیکهایی
نی��ز الزم اس��ت .این تکنیکها را به س��ادگی و با دیدن نمونه پرس��شهای
س��الهای پیش که در کتابهای کمک درس��ی پیدا میشوند و پاسخگویی
آنها یاد خواهید گرفت.
حاال پرس��ش اینجاس��ت که برای هر درس ،باید چه کتاب یا کتابهایی را
بهعن��وان کتاب کمک درس��ی بخریم؟ فرق این کتابها با هم چیس��ت؟ آیا
میشود از کتابهای دوستانمان در سالهای پیش استفاده کنیم؟ و...
به دلیل مش��کالت ناش��ی از گرانی کتاب و همچنین مش��ابهتهایی که در
کتابهای کمک آموزش��ی مختل��ف وجود دارد و نیز تن ّوع ف��راوان اینکونه
کتابها و به دالیل فراوانی دیگر  ،الزم اس��ت بس��یار حسابشده عمل کنید
و هیچ کتاب اضافی و غیر الزمی را خریداری نکنید .بسیار پیش میآید که
تحت تاثیر ش��رایط ،داوطلبان کتابهایی میخرند که تا روز آزمون سراسری
حتّی یک بار هم به آنها مراجعه نمیکنند..

کدام کتاب خوب است؟ چگونه بفهمیم؟
کتابهای کمک درسی ،امتحان خودشان را در طول سالها و با نظر داوطلبان
و دبیران پس میدهند .الزم است که برای تحقیق پیرامون خرید کتابها ،با
دبیر خود و یا دوس��تانی که آزمون سراسری را پشتسر گذاشتهاند ،مشورت
تهیه کنید و کتابهای کمک درسی را در هر
کنید و در هر درس ،فهرستی ّ
درس به ترتیب اولویّت بنویسید .به دلیل زیاد بودن تعداد درسها و کتابها،
تهیهی چنین فهرستی برای خرید کتابها ضروری بهنظر میرسد

فهرست آماده است  ،بخرم؟
نه! شاید شما در هر درس به نام چند کتاب خوب و قابل قبول رسیده باشید،
ا ّما هرگز فکرش را هم نکنید که ِّ
کل آنها را بخرید .در درسهای اختصاصی
ریاضیات گسسته  ،اقتصاد،
مهمی مانند زیستشناسی  ،حساب دیفرانسیل،
ّ
ّ

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ دو

روانشناس��ی و  ...مجاز هس��تید که حداکثر دو کتاب خریداری کنید .البتّه
تهیه کنید و پس از
توصی��ه میکنیم در مرحلهی نخس��ت فقط یک کت��اب ّ
تهیهی کتاب دیگر نمایید .در درسهای دیگر هرگز بیش
پایان آن  ،اقدام به ّ
از یک کتاب نخرید .زیاد ش��دن تعداد کتابهای کمک درس��ی فقط سبب
گیج شدنتان میش��ود .اگر برای یک درس پنج کتاب داشته باشید ،هنگام
مطالعهی هر کدام از آنها حس میکنید که ش��اید نکتهی بهتری در کتاب
دیگرتان وجود داش��ته باش��د که از آن باز بمانید .این وسواس ،مانع تمرکز و
کیفیت باالی درس خواندنتان میشود .تکرار میکنیم که کتابهای کمک
درسی تفاوتهای بنیادینی با هم ندارند که بخواهید دور خودتان را با تعداد
زیادی از آنها شلوغ کنید.

دوستم این کتابها را داشته است  ،همانها مفیدند؟
خیر! زیرا هر سال با برگزاری آزمون سراسری ،در هر درس الگوهای جدیدی
از پرسشها وارد عرصه میشوند و کتابهای کمکآموزشی قدیمی به دلیل
بیبهره بودن از این الگوها توان آماده سازی برای آزمونهای آینده را نخواهند
داشت .طبیعی است که مؤلّفان بعد از مشاهدهی الگوهای جدید پرسشها در
طراحیها و نمونه سازیهای خود تغییراتی را اعمال میکنند که میتواند به
ّ
نفع داوطلبان منتهی شود.

چطور از کتابها استفاده کنم؟
خاص خود
خاص متناسب با درس و موضوع
استفاده از هر کتاب ،روشهای
ِّ
ِّ
را میطلبد .معموالً در پیشگفتار کتابها توضیحاتی در این باره آمده است
که میتواند راهگشا باشد .عالوه بر این در مورد پاسخ دادن به تستها همیشه
اولویّت با تس��تهای آزمون سراسری و دیگر آزمونهای رسمی است .سعی
کنید هر چه کمتر سراغ تس��تهای تالیفی بروید ،چرا که تعداد اشتباههای
این تس��تها س��ر به فلک میکشد .گاهی در پاسخ تس��تهای این کتابها
اش��تباههایی هم دیده میش��ود که میتوانند دردسرس��از ش��وند .این قبیل
تس��تها را که به نظرتان نادرست میرسند ،عالمتگذاری کنید و با دبیر یا
دوستانتان به بررسی آنها بپردازید تا راهحل یا جواب نادرست در ذهنتان
ماندگار نشود و در جلسهی آزمون سراسری دچار مشکل نشوید.

