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اگر دیر شروع کردید یا نخواندههای زیادی دارید

اگــر بر درسهــا مســلط هســتید
و بخشهای زیادی از برنامهیتان را اجرا کردید

جمعبندی شناور

جمعبندی هدفدار

شما دو گروه کتاب دارین .گروه کتابهای پایه 10و .11گروه کتابهای دوازدهم.
یــه نکتــۀ خیلــی خــوب و مثبــت :درسهــای دوازدهــم را میشــه همزمــان کــه بــرای امتحــان
نهایــی میخونــی ،تــا حــد زیــادی بــرای کنکــور هــم جمعبنــدی کنــی؛ البتــه بــا روش و منبــع
مطالعــه کــه تــوی بخــش کلیــات و پیشــنهادات گفتم.
شیوۀ جمعبندی ویژۀ شما:
 .1کتابهــای تمــوم شــدۀ پایــۀ 10و 11را فهرســت کــن .ایــن چنــد کتــاب را اگــه نخونــدی ،تــوی
اولویــت بــذار :اقتصــاد .روانشناســی .منطق.
 .2از ایــن درسهــا در پایــۀ 10و 11کتابــی را انتخــاب کنــی کــه وضعیــت بهتــری داری تا بیشــتر
و زودتــر مســلط بشــی :جامعــه .دینــی .عربــی .فارســی .فنون.
 .3بــا جدیــت تمــام شــروع بــه بســتن کتابهــا کــن .یعنــی تــا قبــل از امتحانــات نهایــی ،کار
عمــده بــرای کتابهــای پایــه را انجــام بــده.
 .4در ایــام امتحانــات بــا روش مطالعــه و منبعــی کــه گفتــم ،درس هــای دوازدهــم را بــرای نمرۀ
عالــی و جمعبنــدی کنکــور بخــون.
 .5بعــد از امتحانــات نهایــی تــا یــک هفتــه قبــل از کنکــور ،آزمــون شبیهســازی بگیــر بــا ایــن
اهداف:
آشــنایی بــا فضــای جلســۀ کنکــور .مدیریــت زمــان .تســلط روی مطالبــی کــه تــوی مرحلــۀ
1و 2انتخــاب کردیــن.
بررســی دقیــق ،شــخم زدن پاســخنامه و رفــع اشــکال بعــد از هــر آزمــون مهــم تریــن کاره.
منطقــی بــاش و ســواالتی کــه مطلبــش را نخونــدی ،بــراش وقــت نــذار .اینــم بــدون کــه حتــی
رتبههــای برتــر در اغلــب درسهاشــون ،پاســخ ســفید دارن .از اشــتباهات علمــی و تکنیکــی
لیســت تهیــه کــن.
هفتۀ آخر هم برای مرور سریع نکتهنویسیهای این مدت باشه.

 .1چطور جمعبندی کنم که به همۀ درسها برسم؟
با برنامهریزی درست و اجرای جدی .به این شکل که براتون توضیح میدم:
* قبل از امتحانات :تمرکز روی درسهای پایه 10و11
طــوری کــه بــرای آزمــون شــبیه ســازی آمادگــی کامــل پیــدا کنــی .نکتــه نویســی یــادت نــره! بــه موازاتــش بــا
کتابهــای فینــال مشــاوران شــروع کــن بــه جمعبنــدی درس بــه درس دوازدهــم کــه بــرای امتحــان نهایــی
کار راحــت بشــه بــرات.
* ایام امتحانات:تمرکز روی جمعبندی دوازدهم
بــا همــون روش و منبــع .البتــه بــه موازاتــش مــرور ســریع نکتهنویسـیهات از درسهــای پایــه کــه ازشــون
فاصلــه نگیری.
* بعد از امتحانات :شروع آزمون شبیهسازی.
بــا جدیــت و حوصلــه تمــام .یعنــی :هیــچ آزمونــی را نصفــه نــذاری .قبــل از  4ســاعت مقــرر آزمــون را تحویــل ندی.
تحلیــل همــۀ  280ســوال بایــد بــرات مهــم باشــه .هــدف اینه کــه مدیریت جلســه و کنتــرل زمــان یادبگیری،
بعــدش پیداکردن ســواالت خــودت.
پس قدم آخر برای رسیدن به هدفت را محکم ،جدی و با کیفیت بردار.
 نکتههــای هــر آزمــون را تــوی یــه دفترچــه بنویــس .چــون هفتــه آخــر نبایــد شبیهســازی کار کنــی .اون دفترچــهبــرای مــرور ســریع و تندخوانــی اون یــک هفته هســت.
 .2مطالب یادم میره .میترسم سر جلسه کنکور هم همینطور باشم .چکار کنم؟
شــما بــا مرورهایــی کــه قبـ ً
ا انجــام دادی ،اطالعــات را بــه حافظــۀ بلندمــدت انتقــال دادی .هــر ســؤال مثــل یــه
ســرنخ بــرای حافظــۀ شماســت .هرچقــدر تمرکــز و آرامــش بیشــتری داشــته باشــی ،عملکــرد حافظهتون
ســریعتر ،بهتــر و دقیقتــر میشــه .ایــن مهــارت براتــون تــوی شــبیه ســازی جدیتریــن مســئله باشــه.
نحوۀ برگزاری آزمون شبیهسازی:
 رأس ساعتی بیدار بشی که میخوای روز کنکور بیدار بشی. بعد از خوردن صبحانۀ مقوی با لباس رسمی روز آزمون ،جایی ثابت بشین. با داشتن ساعت مچی ،طبق زمانبندی کلی دفترچۀ کنکور جلو برو (شروع 8صبح ؛ پایان12 :ظهر) اجازۀ استفاده از کاغذ چرکنویس ،صماشینحساب و گوشی نداری. ســعی نکــن ســروصداهای محیــط شبیهســازی را بــه صفــر برســونی .چــون شــاید ســر جلســۀ کنکــورهمیشــه ســکوت مطلــق نیســت .پــس هــر مرحلــه آزمــون را در جایــی متفــاوت از مــکان قبلــی تجربــه کــن.

