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راهنمای عملی افزایش تراز

 تعداد زیادی از بچه ها چه یازدهمی چه کنکوری و چه پشت کنکوری دائما این سوال
رو مطرح میکنن و میپرسن که چطور ترازمون رو در ازمون افزایش بدیم؟

واقعیت اینه در بحث تراز همه چیز به رقابت برمیگرده
 اصال خود تراز به وجود اومده تا شما با دیگران سنجیده بشین و بدونید نسبت به

بقیه در چه جایگاهی قرار دارین ...؟

 برای افزایش تراز خب متاسفانه یک سری ادم هستن که همیشه بدیهیات رو میگن،مثال باید
بیشتر بخونی،باید تست بزنی،باید ازمون رو تحلیل کنی،وقت بذاری و ...؟

 دانش اموز اینجا سردرگم میشه،خب چقدر؟چطور؟از کجا شروع کنم؟تا کی ادامه بدم این کار
 رو؟ وبه دلیل ندونستن این پاسخ ها در ناخوداگاهش پشیمون میشه و برمیگرده روی خونه ی

! اول و میوفته دنبال اینکه یه تعدادی تراز باالی 6500 و 7000 دارن
 پس حتما یه راز جادویی هست پشت این همه تراز های باال و همین میشه حاشیه و اونقدر
 دانش اموز رو در خودش غرق میکنه که گاهی حاضر میشه مبالغ زیادی رو هزینه کنه تا به

 فرمول های کیمیاگری کنکور برسه،فرمول هایی که از بیخ و بن مشکل دارن و در بهترین حالت
 دانش اموز بعد از مدتی خودش رو در جایی پیدا میکنه که دیگه نه توانی برای جبران داره و نه

وقتی باقی مونده

 میخوام امروز به همه ی این سواالت و ابهاماتت پاسخ بدم و این موضوع رو یکبار برای همیشه
 واست کامال شفاف کنم طوری که دقیقا بدونی چطور تو هم میتونی یکی از اون کسایی باشی که

تراز های باالی 7000 رو بدست میارن ؟تفاوتی نمیکنه دهم،یازدهم هستی یا کنکور داری
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 بهت این اطمینان رو میدم اگر به نکاتی که پایینتر راجبش کامل توضیح دادم خوب دقت بکنی و
اونها رو عملی کنی،خیلی زودتر از اون که فکرشو کنی به نتیجه ی مدنظرت میرسی

 همه چیز برمیگرده به اصل رقابت،تراز یعنی تو چقدر کمتر یا بیشتر از رقیبات کار کردی و
 چقدر وقت گذاشتی،شما وقتی یه تراز رو بدست میارین توی ازمونتون،حاال با توجه به ازمون

میتونه بازه بندی متفاوت داشته باشه،مثال رو روی تراز ازمون های قلمچی میذاریم

ما میتونیم هر تراز رو نتیجه ی 3 چیز بدونیم

پیشینه ی علمی دانش اموز
میزان فعالیتی که برای ازمون داشته

سبک ذهنی دانش اموز 

 بعد از این موارد باید بدونیم که تراز هر ازمون کالسه بندی دارن، بطور مثال بازه 3800 تا
4500 رو کالس 4،بازه 4600 تا 5400 کالس 3 و ... در نظر میگیریم

 در هر کدام از این کالس ها دسته ای از دانش اموزان قرار میگیرن که تمامی اونها متناسب با
 شماره کالسشون اصول کامال ثابتی رو دنبال میکنن و همینطور اشتباهات یکسانی دارن و در هر

 یک از 3 موردی که باالتر گفته شد در یک ِلِول قرار میگیرن و این وجه تشابه دانش اموزانیه
.که تراز های یکسانی رو کسب میکنن

 اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه،این موارد رو مطرح کردم تا  یک دیدی بدست بیارید که چطور
!میشه کالستون ارتقاء پیدا کنه و برسین به رقبای تراز باالی خودتون؟



4

https://t.me/rezaeinia_Official

www.rezaeinia.ir

راهنمای عملی افزایش تراز

باقی ماجرا رو با مثال واستون توضیح میدم

 مثال کسی که ترازش 5000 هست اگه بخواد ترازشو ببره به 6000 باید جوری مطالعه و برنامه 
 ریزی کنه ) حتی تایم تفریح و خواب و ... ( که برایند همه اینها از دانش آموزانی که ترازشون

همون حول و حوش 5000 تا 6000 هست بهتر بشه
 رقابت تو ترازهای باالتر سخت تر میشه ولی شدنیه و فقط نیاز به نظم و سخت کوشی و منابع

درست داره

داخل یه برگه بنویسید 
 

ویژگی های رقبای هم تراز من
 ویژگی و کارهایی که خودم انجام میدم

 ویژگی و کارهای رقبای من در کالس و سطح باالتر

 یه مقدار وقت بذارید و لیست باال رو تکمیل کنید تا دقیقا بدونید چه عاداتی و رفتار هایی در
 شما اشتباه هستن و چه عادات و رفتار هایی در شما نیاز به تقویت دارند به راحتی میتونید
 با چیزی که االن بهتون یاد دادم و با انجام این مراحل طی هفته های آینده تراز خودتون رو

افزایش بدین

 البته ناگفته نمونه،اگر نیاز به جزئیات دقیق تر داری بصورتی که میخوای قدم به قدم مسیر
 افزایش تراز رو کامال واضح ببینی،میتونی برای اطالع دقیق از زنجیره ی فوق العاده ی افزایش

تراز،سایت و کانال تلگرام ما رو دنبال کنی،ادرس هر دو رو در هر صفحه واست گذاشتم
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 نکته ی نهایی که باید بدونی این هست که بعد از نوشتن لیست باید فعالیت مستمر داشته
 باشی،یعنی بدون شل کن سفت کن،چون فقط بحث افزایش تراز نیست،بلکه  برای رسیدن به

 نتیجه ی واقعی در کنکورت شما باید هم ترازت رو افزایش بدید و هم بتونی اون رو ثابت نگه
داری

دوستدار تو آرین رضائی نیا


