با هـر وضعیتی که هستید
حتما این بخش را بخوانید
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 .1جمعبندی یعنی چی؟
آخریــن کاری کــه الزم یــه کنکــوری انجــام بــده تــا بــرای آزمــون
شبیهســازی و بعــدش کنکــور آمــاده بشــه ،جمعبنــدی هســت.
 .2چند روش برای جمعبندی وجود داره؟
 .1جمعبندی مبحثی  .2جمعبندی درس به درس  .3آزمون محور.
 .3من باید از کدوم روش استفاده کنم؟
از هــر ســه روش .چــون هــر درس را بایــد متناســب بــا ویژگیهــای خــودش
جمعبنــدی کــرد .مثــا روانشناســی یــا اقتصــاد و منطــق بایــد درس
بــه درس جمــع بشــه اگرچــه میشــه مســائل اقتصــاد را مثــل قلمروهــای
س ـهگانه در فارســی یــا فنــون ادبــی بــه شــکل مبحثــی جمعبنــدی کــرد.
 .4منابع جمعبندی کدومها هستن؟
 .1خالصــه نویســیهای خودتــون (اگــه کامــل و دقیقــه)  .2مــرور و
جمعبندیهایــی کــه تــوی کتابهــای جامــع هدفــدار کنکــور مشــاوران
آمــوزش داری .2 .نکتهنویســی آزمونهــا .3منابــع کمکآموزشــی ویــژۀ
جمعبنــدی کــه تخصصــی بــرای هــر درس داریــن؛ مثــل کتابهــای
قلمــرو ادبــی ،قلمــرو زبانــی ،تیزشــیم اقتصــاد ،تیزشــیم
روانشناســی و تیزشــیم ریاضــی وآمــار از انتشــارات مشــاوران
آمــوزش.
 .5چطــوری هــم بــرای امتحــان نهایــی و هــم بــرای کنکــور
بخونــم؟
مطالعــه بــرای کنکــور و امتحــان نهایــی ،جــدا از هــم نیســت؛ اگــر روش و
منبــع مطالعــه بــرای امتحــان نهاییتــون اصولــی باشــه .توضیح بیشــتر:
کدام روش مطالعه؟
در این «روش مطالعه» که میگوییم:
* شما مفاهیم هر مبحث را خواهید آموخت( .اندیشه های کلیدی)
* واژگان کلیدی هر ریزمبحث را خواهید یافت.
* خودتان را جای طراح سواالت میگذاید و حاالت ممکن
طرح سوال را در هر ریز مبحث حدس میزنید.

یکمثالبر

اندیشههای کلیدی این متن میتوانند این گونه باشند:
عنوان موضوع :تفاوتهای شهر و روستا
• مهم ترین مالکهای تفاوت شهر و روستا:
فعالیــت اقتصــادی ،میــزان جمعیــت ،وســعت و فضــای ســکونت و دسترســی بــه خدمــات و تســهیالت
...
• فعالیتهای اقتصادی مهمترین مالک تفاوت شهر و روستا.
• فعالیــت اقتصــادی جمعیــت فعــال ســکونتگاههای روســتایی :کشــاورزی )زراعــت ،دامــداری،
جنــگل داری ،صیــد و شــکار و غیــره(
• فعالیت اقتصادی جمعیت فعال سکونتگاههای شهری :بخشهای صنعتی و خدماتی.
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(توجه مهم :روش یافتن اندیشه کلیدی و واژگان کلیدی در دروس متنی و متنخوانی را میتوانید از کانال @Ensaniha

دنبال کنید)
شما با انجام این کار:
* برای کنکور «واژگان کلیدی» را میدانید؛ که طراح سواالت کنکور با آنها بازی میکند و شما را سردرگم!
* برای امتحان نهایی ،کلمات مهم را میدانید که در امتحان نهایی ،آنها را در قالب سواالت (جای خالی را پر کنید) طرح میکند.
* و اگر خودتان را جای طراح سوال قرار بدهید ،میتوان سوال را طوری دیگر هم طرح کرد.

اگر از متن داده شده در تصویر باال ،یک سوال طرح شود:
* در امتحانات نهایی
 )1فعالیتهای اقتصادی  ........مالک تفاوت شهر و روستا.
 .................... )2مهمترین تفاوت شهر و روستا.

 .4توصیههای و پیشنهاداتی مشترک برای داوطلبان در هر سطح آمادگی
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 .1هرگز یک هفته مانده به کنکور مطالعۀ مطالب جدید و آزمون شبیهسازی نداشته باشین.
 .2ســعی کنیــن تعــداد ســواالتی را کــه میخوایــن در هــر درس بــه اونهــا جــواب بدیــن ،بیشــتر کنیــد .ولــی بــه
موازاتــش بــه تســلط در مطالبــی نیــاز داریــن کــه میخوایــن ســواالتش را جــواب بدیــن.
 .3شما یک چالش پیش رو دارین :امتحانات نهایی.
با داشتن ابزارهای الزم به بهترین فرصت برای جمعبندی درسهای دوازدهم تبدیل میشه.
دو ابزاری که نیاز دارین:
ـت و متناســب بــا اهــداف آموزشــی شــما (کــه براتــون تــوی همیــن برنامــه مطالعاتــی در بخــش اول
 )1روش مطالعــۀ درسـ
توضیــح دادم)

 )2منبع تخصصی برای تکمیل آموختهها با سواالتی بر مبنای همون روش مطالعه.
منبعــی میتونــه بهتــون کمــک کنــه کــه براســاس روش مطالعــۀ ترکیبــی امتحــان نهایــی و کنکــور باشــه تــا شــما
را بــه رتبــۀ دلخواهتــون نزدیکتــر کنــه .یعنــی همزمــان کــه داریــن درسهــای دوازدهــم را بــرای امتحــان نهایــی
میخونیــن ،جمعبنــدی هــم انجــام بدیــن.
مــا در مشــاوران آمــوزش بــرای شــما در هــر درس متناســب بــا ویژگیهــای خــاص آن ،یــک کتــاب
بــرای تســلط بــر امتحــان نهایــی و آمادگــی بــرای کنکــور در اختیارتــان قــرار دادهایــم:
خانوادۀ کتابهای «فینال امتحان نهایی»
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دوازدهمیها !

امتحانات نهایی بهترین فرصت است.
درس به درس و همزمان با امتحان نهایی ،برای کنکور جمعبندی کنید!
با مجموعه کتابهای فینال امتحان نهایی مشاوران آموزش
کتابهای «فینال» را بشناسید:
تنها کتاب ویژۀ امتحانات نهایی با سواالت چند سطحی
 درس به درس در چند سطح با آزمونهای  20نمره ای درسنامۀ جامع پاسخنامۀ آموزشیبا نگاه به جمعبندی همزمان برای کنکور
از انتشارات مشاوران آموزش
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