برنامۀ روز قبل از آزمــون سـراسـری
ﯾﺎدآوری ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﺳﺎل  ۹۸در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ﺗﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻦﻫﺎی دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
داوﻃﻠﺐ ﮐﻨﮑﻮری ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﱰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
 -۱متﺮﮐﺰ
ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﱰس دوری ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
اﺗﻔﺎقﻫﺎی وﯾﮋه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪه اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ و رﯾﺴﮏ در آن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫامن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ متﺎم
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻨﮑﻮر در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
دراﯾﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ متﺎم روزﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﮑﻮر را ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ متﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 (۱ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 (۲ﺑﻪﺟﺎی ﺳﯿﺮ در رؤﯾﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻤﯽ ﺑﻬﱰ از آن در ﮐﻨﮑﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫامن ﻣﯿﺰان ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش
ﮐﻨﯿﺪ.
 (۳از دور ﺑﺎﻃﻞ »اﺿﻄﺮاب — ﮐﻢ ﮐﺎری — اﺿﻄﺮاب« ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و در
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺳﯿﮑﻞ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ »اﺿﻄﺮاب — ﺗﻼش — ﮐﺎﻫﺶ
اﺿﻄﺮاب« ﺑﻬﺮه ﺑﱪﯾﺪ.
 (۴ﻫﺮﭼﻨﺪ روز در ﯾﮏ ﮐﻨﮑﻮر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﻫﻢ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ آزﻣﻮنﻫﺎﺳﺖ.
 (۵ﺑﻪ اﺻﻞ »ﻋﺎدی ﺑﻮدن« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و ﺷﺐﺑﯿﺪاری ﯾﺎ
ﻓﴩدهﮐﺎری در ﭼﻨﺪ روز ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ« ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 (۶ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ آزﻣﻮن اﺻﻼح
) (try and trueﺗﮑﯿﻪ دارد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ.
 -۲ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﺑﺘﺎن را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻏﺬای ﺧﻮب ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ورزش ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاب و اﺳﱰاﺣﺘﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درس
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷام ﺷﺐﻫﺎ و در زﻣﺎن ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺎدت ﺑﻪ درسﺧﻮاﻧﺪن داﺷﺘﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪن در ﻃﻮل
روز ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺻﺒﺢﻫﺎ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﺎدتﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﺷﺐ ﺣﺘامً ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﺑﺘﺎن منﯽآﯾﺪ روی ﺗﺨﺘﺘﺎن دراز
ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴنت ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن اﺳﱰاﺣﺖ دﻫﯿﺪ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ
 ۷ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻮن  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی ﺷام
آﻣﺎده ﴎوﯾﺲدﻫﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺗﺎن ﺣﺪاﮐرث ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ متﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ در روز آزﻣﻮن آﻣﺎده و ﴎﺣﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﻐﺰ ﺷام در روز ﮐﻨﮑﻮر از اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷام آن را در
روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﯾﺪ .در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﴫف ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺗﺎزه ،ﺧﺮﻣﺎ ،ﻋﺴﻞ ،اﻧﺠﯿﺮ و ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو را ﺣﺘامً در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﯾﯽﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در روز اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻋﺖ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﺑﺪﻧﺘﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎن را در ﻫﻔﺘﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ورزش
ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺳﺒﮏ و ﺳﺎده
در ﻣﻨﺰل ﻋﻀﻼت ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .روانﺷﻨﺎﺳﺎن در متﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آب ﺑﺮ آراﻣﺶ رواﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و آرام ﺷﻨﺎ
ﮐﻨﯿﺪ.

 -۳درس ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﺎ روز ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﮑﻮر روزﻫﺎی آراﻣﯽ را ﭘﺸﺖ ﴎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺮ روی ﻣﺮور ﺧﻼﺻﻪدرسﻫﺎ و ﻧﻮتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮداﺷﺘﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ در دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ،واژﮔﺎن،
ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻛﻠامت را ﻣﺮور ﻛﻨﯿﺪ .در ﻗﻮاﻋﺪ دروس ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﻤﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮور درسﻫﺎ و ﻧﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ،در
دروﺳﯽ ﻣﺜﻞ زﯾﺴﺖ و ﺷﯿﻤﯽ  ٪۷۰وﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﴏف ﻣﺮور درس و  ٪۳۰ﴏف ﺗﺴﺖ زدن
ﮔﺮدد .در رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻚ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ﺷﯿﻤﯽ  ٪۷۰وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ و  ٪۳۰ﺑﺮای ﻣﺮور
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی دروس اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ در رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺧﻂﻛﺸﯽﻫﺎ ،ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮور ﺷﻮد و ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﻛﻨﺎر ﮔﺬارده ﻧﺸﻮد.
 -۴ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺒﮏ و ﮐﺎرآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﴍط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮف ،ﺗﮑﺮاریﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ اﻋﺼﺎب
ﺧﺮدﮐﻦﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮریﻫﺎ در ﺳﺎل ﮐﻨﮑﻮرﺷﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﮔﺮﭼﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ آن
ﻗﺪر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دردی منﯽﺧﻮرد .ﺗﺎ ﮐﻨﮑﻮر ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﻗﯽ منﺎﻧﺪه .ﭼﻪ ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درس
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﺖوﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
زﺣﻤﺘﺘﺎن ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽرود .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﴍوع ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﮑﻮر؛ ﻣﺸﺎوران آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻘﺎﻃﻊ
اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ .ﮐﻨﮑﻮریﻫﺎی ﺣﺎﻻ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮑﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدن در
ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ .در اﯾﻦ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ
ﮐﺎر ﮐﺮد؟
درس ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻫﺮﻗﺪر ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷام  ٪۸۰از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﮑﻮر را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ٪۱۰۰ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ٪۱۰۰ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﮑﻮر را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ٪۸۰ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺎه آﺧﺮ وﻗﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺖ دوﺑﺎرهﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮﻣﯽ¬ﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷام ﻣﻮﻗﻊ درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﻣﻮﻗﻊ درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺴﺖ زدن ،ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری
ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺿﻌﻔﺘﺎن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و ﮐﺪام ﺗﺴﺖﻫﺎ را اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ
زدﯾﺪ ،ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن .ﮐﺎرﺗﺎن ﺳﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای "دوﺑﺎرهﺧﻮاﻧﯽ" ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮور ﻫامن ﺗﺴﺖ
ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖﺧﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺴﺖزﻧﯽ در دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﯿﺸﱰ از دروس

ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ )و ﺑﻪوﯾﮋه دو درس ادﺑﯿﺎت و دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ( را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوهﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،دوره ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮور  -ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح دوره  -ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اول اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ از درسﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﴍوع ﺑﻪ دوره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺸﱰی در آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
دوم اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪﻣﺮور درسﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﱰی از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﺮور ﻫﻢ از ﻫامن روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻊ ،ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و در اﯾﻦ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ منﯽﺑﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮور ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﺮور ﴏﻓﺎً ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ درس ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
درﺳﯽ را ﺧﻼﺻﻪﺗﺮ و ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮور ﻫﻢ روی متﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ درک
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻫﺪف ﻣﺮور ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﯾﺠﺎد ﭘﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ.
ﻫﻤﻪ درسﻫﺎ را منﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﺧﻮاﻧﺪ و دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻤﻪ درسﻫﺎ را منﯽﺷﻮد
و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻮر ﻣﺮور ﮐﺮد .در ﻣﺮور درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﯿﺰﯾﮏ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺴﺖزﻧﯽ ﺑﯿﺸﱰ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣنت ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوه درﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺮور اﯾﻦ دروس ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی رﯾﺰ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻞ و متﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ درک ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﮐﻤﱰ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ درﺳﯽ ،ارﺟﺤﯿﺖ دارد ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﻄﺤﯽ و روﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﯾﻌﻨﯽ
اﮔﺮ ﺷام  ۱۰۰ﺗﺴﺖ ﻓﯿﺰﯾﮏ را  ۱۰ﺑﺎر ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ رﯾﺰهﮐﺎری ﻫﺎی ﻃﺮح ﺗﺴﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ،
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ  ۱۰۰۰ﺗﺴﺖ ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﯾﮏ ﺑﺎر و ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬرﯾﺪ.
در ﺣﻞ ﺗﺴﺖﻫﺎی اﯾﻦ دروس ﴐورت دارد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ،
ﺗﺴﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺮور درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ،ادﺑﯿﺎت و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣنت ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوه درﺳﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ از ﺣﻞ متﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
از دروس ﺷﯿﻤﯽ ﯾﺎ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﴎوﮐﺎر دارﯾﺪ .در ﻣﺮور درس
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﯽ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺴﺖزﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣنت
ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻢ ﺗﺮاز اﺳﺖ.

