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 سخني با دانش آموزان

 امتحان شب مطالعه نحوه و دستورالعمل
 و دباش مي امتحان امتحان، هم باز باشيم كه تحصيلي وضعيت و سال  و سن هر در سالم، آموز دانش دوستان و عزيزان

 اين در باشد. نمي امتحان از شما حد از بيش ترساندن ما هدف دارد. را خودش مخصوص و خاص هاي اضطراب و ترس

 قعوا دمفي ترم پايان امتحانات براي شما آمادگي در تواند مي كه كنيم مي آشنا كاربردي هاي روش با را شما مطلب

 ايه دلهره شويم، مي نزديک خرداد به چه هر از صحيح استفاده عدم آموزان دانش آموزشي مشكالت بيشتر علت شود.

 باشيم كه يتحصيل وضعيت و سال و سن هر در شود. مي بيشتر نيز كند مي گرفتار را آموزان دانش كه تحصيلي سال پايان

 امتحان از شما حد از بيش ترساندن ما قصد دارد. را خودش خاص ايه اضطراب و ترس و است امتحان امتحان، هم باز

 ترم نپايا امتحانات براي شما آمادگي در تواند مي كه كنيم مي آشنا كاربردي هاي روش با را شما مطلب اين در نيست.

 .شود واقع مفيد

 باعث هك دليل مهمترين است. ذهني و فكري نيروي از صحيح استفاده عدم آموزان دانش آموزشي مشكالت بيشتر علت

 استفاده است. ذهن حضور داشتن عدم شود، سپرده فراموشي به امتحانات برگزاري زمان در درسي مطالب شود مي

 رينت مهم از مطالعه حين اصولي قواعد كارگيري به و دقيق و متناسب ريزي برنامه يک همراه به ذهن نيروي از صحيح

 ليناو كنيم، مطالعه چطور اينكه اما است، امتحانات در آموز دانش موفقيت نهايتاً و مفاهيم سپردن خاطر به در عوامل

 هاي درس مطالعه براي اول قدم پرسند. مي آموزشي هاي روش يادگيري هاي كالس در آموزان انشد كه است سئوالي

 نياز دقت و تنظيم و ريزي برنامه به زندگي مهم مسائل ديگر همانند نيز خواندن درس است. درسي برنامه تنظيم امتحاني،

 هنيذ انرژي و بكنيد داريد اختيار در كه مانيز مدت از مفيدتري استفاده كه كند مي كمک شما به ريزي برنامه دارد.

 .كنيد آغاز هدف يک با را ريزي برنامه ندهيد. هدر بيهوده را تان

 از بيش را درسي چه خواهيد مي داريد، پيش در امتحانات شروع تا كه زماني مدت در كه كنيد تعيين مثالً

 چون هك نكنيد توجه اين به كنيد. تمركز آن روي بيشتر بايد كه هستيد ضعيف درسي چه در يا و كنيد مطالعه همه

 كاري ام كه است حقيقت يک اين است. فايده بي گذاشتن وقت نداريد، رياضي مثالً ها درس از بعضي در اديزي استعداد

 و نداشتن يا داشتن عالقه ديگر باشد روشن برايمان خواندن درس از هدف اگر اما داريم. دوست كه دهيم مي انجام را

 گيريياد به درسي تنفرات از دور به و آسوده خاطري با كه كند مي ايجاد انگيزه شما در هدف نيست. مهم استعداد حتي

 سدر تک مطالعه شيوه از افراد برخي نكنيد. اكتفا درس يک به تنها خود ريزي برنامه در بپردازيد. موردنظر درس

 ادگيريي و شده خسته زود خيلي تان ذهن بگذاريد، وقت درس يک خواندن براي هفته يک شما اينكه كنند. مي استفاده

 .بگنجانيد تان برنامه در را درس ۴ ، ۳ مطالعه درس، تک شيوه جاي به يابد. مي كاهش انت

 ينب تناسب به بود. خواهد بيشتر نيز شما ذهني بازده باشد بيشتر مطالعه، مورد دروس و بندي زمان در تنوع چقدر هر

 نيست. كارآمدي شيوه دارد، سروكار فرمول و عدد با كه هايي درس همزمان  مطالعه كنيد. توجه نيز انتخابي دروس

 يم شما مغزي فعاليت ادامه از مانع و كند مي خسته را شما ذهن چشمگيري طور به روز يک در فيزيک و شيمي خواندن

 يوهش بهترين ادبيات مثل معروفند حفظيات به كه هايي درس با فيزيک و رياضي مثل مفهومي هاي درس تركيب شود.

 ادهآم امتحان براي را خودتان شما اينكه نكنيد، بيزار مطالعه از ار خودتان رود. مي شمار به وقت تمام مطالعات براي

 نياز استراحت ربع يک به مطالعه دقيقه ۴۵ تا ۴۴ از بعد نيست. روزانه برنامه از سرگرمي و تفريح حذف معني به كنيد مي
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 شما زيمغ عملكرد بر يمفيد تاثير ميان اين در آجيل بيسكويت، همراه به شير يا ميوه آب ليوان يک نوشيدن داريد.

 .كنيد تعيين پاداش خودتان براي توانيد مي داشت. خواهد

 لويزيونيت برنامه تماشاي به كرديد، تمام كامل يادگيري با البته و موقع به را درس فالن اگر كه بگذاريد قرار خودتان با

 را مطالعه مدت طول و كرديد ريزي برنامه اينكه از پس حال دهيد. گوش را تان عالقه مورد موزيک يا برويد دلخواه

 البته ارد.د شما يادگيري فرآيند در مهمي تاثير مطالعه زمان و مكان گيچگون شويد. مشغول مطالعه به كرديد، تعيين

 غشلو هاي مكان در هم سري يک خوانند مي درس آرام محيط در فقط بعضي دارد. بستگي شما روحيات به موضوع اين

 اشيد.ب داشته حواس تمركز هستيد كه مكاني هر در بايد حال هر در دازند.بپر مطالعه به توانند مي سروصدايي هر با و

 كه گوناگون تخيالت و خاطرات يادآوري شوند. اصلي موضوع از ما پرتي حواس باعث كه دارند وجود عواملي هميشه

 دست از باعث كه است مواردي مهمترين از شود، مي حاصل ديگران وآمد رفت و سروصدا از و دارد محيطي منشاء عموماً

 .شود نمي ثبت مان ذهن در بخوانيم را نوشته يک كه هم صدبار زمان اين در شود. مي ذهن حضور و تمركز رفتن
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 یی درس ریاضروش مطالعه

 

آيند و خيلي کلمات و اصطالحات اي است که سخت به نظر ميهاي درسيهاي ويژه و کتابها، روشرياضيات شامل عالئم، فرمول

 .اي استفاده کنيد که اختصاصاً مناسب رياضيات باشدهاي مطالعهفرد هستند. در نتيجه مهم است که از مهارتمنحصربه

توانيد رياضيات را فقط با خواندن و گوش دادن ياد بگيريد. قسمت زيادي از يادگيري رياضيات به تمرين کردن فعاالنه بستگي شما نمي -1

ي درسي خود در رياضيات را انجام دهيد. ياد گرفتن چگونگي ي تکاليف و وظايف محولهدارد. اين بدان معني است که شما حتماً بايد همه

 .ها، حياتي استها و روشز فرمولاستفاده ا

هاي روز قبل از آن است. همين شود بر اساس آموختهاي است. چيزي که در يک روز معين درس داده ميرياضيات يک موضوع زنجيره -2

د کرد. بايد شود. آماده شدن براي امتحان، آن هم در دقايق آخر، به شما کمک نخواهکه عقب افتاديد، دوباره رسيدن به درس سخت مي

 .تان پيش برويدپاي معلمها شرکت کنيد و پابهي کالسدر همه

سبت تري براي رياضيات ني بيششود. شايد الزم باشد که زمان مطالعهاي پيچيده ميرياضيات مبحث سختي است که به طور فزاينده -3

 .به ديگر مباحث اختصاص دهيد

هاي بسيار زيادي در رياضيات وجود دارد. سعي کنيد که بر ها و روشسعي نکنيد که روش خود را در رياضيات حفظ کنيد. فرمول -4

 .هاي کليدي مسلط شويد. اين کار ميزان اطالعاتي را که بايد به خاطر بسپاريد کاهش خواهد دادروش

ا تواند استفاده شود. وقتي باً همان روش براي ديگر مسائل هم در اغلب موارد ميوقتي روشي را براي حل يک مسئله ياد گرفتيد، دقيق -5

 .ي جديد اعمال کنيدهاي قبلي خود را بر مسئلهشويد، سعي کنيد آموختهرو ميي جديدي روبهمسئله

اده ي در مبحثي غير از رياضي مورد استفگيرد، وقتاي که در رياضي مورد استفاده قرار ميفرهنگ لغات رياضي را ياد بگيريد. اغلب کلمه -6

هاي خاصي از دفتر خود وارد ها را در قسمتدهد. کلمات و اصطالحات جديد رياضي و معناي رياضي آنگيرد، معناي متفاوتي ميقرار مي

 .کنيد

اضطراب شما را کاهش دهد. تواند نفس ميکند. داشتن اعتمادبهآموزان را مضطرب ميرياضيات مبحثي است که بسياري از دانش -7

تواند به شما در موفقيت در رياضيات کمک کند. تا زماني که تشخيص کنيم ميي رياضي به شما پيشنهاد ميهايي که براي مطالعهروش

 .ها نياز داريد، کمک بگيريد و تالش بسياري بکنيدهايي بيش از ايندهيد به راهکارمي

اي ويژه و پيوسته، خود را در اين درس بسيار مهم براي ضي، عواملي هستند که بايد داوطلبان با برنامهحجم بسيار زياد و تنوع در درس ريا

بايد بر مبناي سه اصل يادگيري، تمرين و مرور قرار   ي درس رياضي رامطالعه .کنکور سراسري آماده کنند تا به بهترين نتيجه برسند

 :پردازيممياين موارد   دهيم که در ادامه به هر يک از

 :یادگیری

رياضي  توانيم سؤاالتتوان گفت بهترين اصل است؛ زيرا تا درست و مفهومي ياد نگيريم، نمياولين مرحله از مطالعه، يادگيري است که مي

الس، اند از: کرا به درستي پاسخ دهيم؛ پس بايد از تمام ابزارهاي موجود براي يادگيري استفاده کنيم. ابزارهاي يادگيري اين درس عبارت



شده را از جزوه و کتاب درسي. شما داوطلب عزيز بايد به دقت در کالس، درس را از دبير بياموزيد، سپس در همان روز، مبحث تدريس

 .ها را مجدداً حل کنيدجزوه، مطالعه کرده و مثال

شده و هاي حلها و تمرينبخوانيد و تمام مثال رسد که بايد خط به خط آن راي کتاب درسي ميبعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعه

شود. توجه داشته ها و نکات متن درس مطرح ميها و تمرينهاي کنکور سراسري، عيناً از مثالنشده را حل کنيد. تعدادي از تستحل

ها را به ه بر يادگيري و فهميدن، آنها کافي نيست بلکه بايد عالوها و فرمولباشيد براي حل سؤاالت رياضي، تنها ياد گرفتن نکات، قضيه

 .ي آزمون، نه کتاب داريم و نه جزوهخاطر بسپاريد؛ زيرا در جلسه

ي يادگيري الزم است ي مرحلهها و... را حفظ کنيد. در ادامهها و نکات و رابطهپس اول به دقت و مفهومي ياد بگيريد و سپس فرمول

العه کرديد، حل کنيد. در حل تست به طور آموزشي، زمان تست زدن مهم نيست، بلکه تعدادي تست به طور آموزشي از مبحثي که مط

 توانيد از جزوه يا کتابشده در حل تست، مهم است. هنگام حل تست آموزشي ميکارگيري مطالب مطالعهيادگيري تمام نکات تست و به

اي باشد که تمام مطالب درسي در آن مبحث را د به اندازههاي آموزشي بايدرسي يا حتي پاسخ تشريحي تست کمک بگيريد. تعداد تست

 .پوشش دهد

نيد. نويسي کنويسي است. مباحثي را که مطالعه و چند تست آموزشي از آن حل کرديد خالصههاي آموزشي، نوبت خالصهپس از حل تست

مطالعه  ي اولي مرحلهشدهنويسي، مبحث مطالعهصهنويسي، تمام مطالب و نکات مهم را يادداشت کنيد. با پايان خالسعي کنيد در خالصه

 .رسدکه يادگيري است، به پايان مي

 :تمرین

زني، نويسي کرديد، بايد براي تثبيت و تسلط مطالب و نکات درسي و نيز باال رفتن سرعت تستاکنون که درس را خوب ياد گرفته و خالصه

اريد ها ضعف دگذاري کنيد؛ زيرا در اين تستديد يا غلط حل کرديد، حتماً عالمتهايي را که حل نکرتعدادي تست را تمرين کنيد. تست

 .ها را برطرف کنيدو بايد آن

هاي تمريني به قدري زياد باشد که از مباحث ديگر عقب بيفتيد؛ بايد ها زياد است، نبايد تعداد تستچون حجم مطالب درسي و تنوع آن

 هاي تمرينيشده انتخاب کنيد. اگر مبحثي را به طور کامل نخوانديد، به حل تستث مطالعهتست را به دقت و متناسب با حجم مبح

ستي که از کنم، متناسب با هر تنپردازيد، مثالً تا تمام نکات دنباله را ياد نگرفتيد، از مبحث دنباله، تست تمريني حل نکنيد. توصيه مي

ها در کنکور سراسري، ست به طور تمريني حل کنيد؛ مثالً اگر از مبحث مجانبت 55شود، حداقل يک مبحث در کنکور سراسري مطرح مي

 .تست مجانب، به طور تمريني حل کنيد 55شود، حداقل بايد يک سؤال مطرح مي

هاي گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسي هاي کنکورهاي سالهاي تمريني، اولويت با تستدر انتخاب تست

 .دهندا پوشش مير

 :مرور

چون حجم مطالب در درس رياضي زياد است؛ ممکن است بعضي از مطالبي را که قبالً مطالعه کرديد، فراموش کنيد. در اين صورت بايد 

کنيد. پس ها استفاده نويسيتوانيد هم از جزوه و هم از خالصهدر فواصل معين، مطالب را مرور و دوره کنيد. در اين مرحله از مطالعه مي

هايي را که قبالً اشکال داشتيد، مجدداً حل شده برويد و آنگذاريهاي عالمتها و يادآوري نکات، بهتر است به سراغ تستاز خواندن آن

ه و شد ترتر کنيد، آمادهکنيد و اگر زمان داشتيد، تعدادي تست جديد از آن مبحث حل کنيد. هر اندازه بتوانيد تعداد دفعات مرور را بيش

  کنيد.حضور ذهن باالتري براي حل سؤاالت تستي پيدا مي

 



 یروش مطالعه شیم

 

 :ي مطلوبي بگيريد به نکات زير توجه کنيدخواهيد در درس شيمي نتيجهاگر مي

 .سپاريد(صورت ساده مطالعه کنيد )با اين کار تيترها و نکات کلي درس را به ذهنتان ميبار بهابتدا متن کتاب درسي را يک -1

به  صورت کامل و خطهيه کنيد و در کنارتان بگذاريد. دوباره به سراغ کتاب رفته و بهسري فيش براي نکته برداري تيک -2

 .تان يادداشت کنيد(هايي مهمي به چشمتان خورد آن را بر روي فيشخط آن را مطالعه کنيد )هر جا نکته

 باال هسلط خود را بر سؤاالت جزوي معلمتان برويد و آن را کامل مطالعه کنيد. سعي کنيد تدر اين مرحله به سراغ جزوه - 3

 .هاي کالسي و امتحانات مدرسه نمرات خوبي بگيريدببريد تا در پرسش

ها و سؤاالت برويد و سعي کنيد خودتان به اين سؤاالت پاسخ ي تثبيت مطالب است؛ يعني به سراغ تمرينحال، مرحله -4

تماً ي کتاب را نيز حشدههاي حلتاب درسي نيز استفاده کنيد )مثالهاي پرتکرار و مسائل آخر فصل کتوانيد از کتابدهيد. مي

 .مطالعه کنيد(

خواهد ي سنجش و آزمودن خودتان است. شما االن مانند ورزشکاري هستيد که بسيار آماده است و مياين مرحله، مرحله - 5

پس سعي کنيد تا  .ي مسابقه نيز به نفع او تمام خواهد شدداند تالش بسياري کرده است و نتيجهبه ميدان مسابقه برود و مي

 مي توانيد نمونه سوال هاي تشريحي بخصوص سواالت امتحانات طول سالتحصيلي معلمتان را حل بکنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؟بهترین روش مطالعه درس فیزیک چیست

 

ايد، ولي باز احساس کنيد سؤال برايتان تا حاال برايتان پيش آمده که هنگام حل يک مسئله فيزيک بااينکه آن درس را خوانده

هاي مسئله در ها و جايگذاري دادهآموزان،آموختن فيزيک فراتر از حفظ فرمولناآشناست ؟برخالف تصور خيلي از دانش

 .هاستآن

دانيد، اين است که براي فهميدن فيزيک، بايد مسئله حل کنيد. معلم فيزيک شما، بر قوانين و ي مهمي که بايد باولين نکته

آموز، بايد بتوانيد از اين قوانين براي درک و حل مسئله استفاده کنيد. براي عنوان دانشکند و شما بهمفاهيم اصلي تأکيد مي

کنند، ياد سي و نکاتي که مباحث مختلف را به هم مرتبط ميها، بايد مطالب اساها و فرمولدرک و به خاطر سپردن داده

 .بگيريد

قسمت مطالعه قبل از  3اند براي يادگيري هر چه بيشتر فيزيک بهتر است مطالعه اين درس را به کارشناسان پيشنهاد داده

 . کالس ، مطالعه در حين کالس و مطالعه بعد از کالس تقسيم کرد

 ز کالسروش مطالعه درس فيزيک قبل ا

هايي از کتابتان را که مربوط به آن مباحث عنوان فصل را بررسي کنيد تا بدانيد قرار است چه مباحثي را ياد بگيريد. بخش

کند کالس را بهتر دنبال کنيد، چون با اصطالحات طور اجمالي مطالعه کنيد. اين بررسي اوليه به شما کمک ميهستند، به

 .تان پيوند بدهيدهاي قبليوانيد مباحث را با آموختهتتر ميايد و راحتعلمي آن آشنا شده

ها توجه کنيد. سعي کنيد در مورد مباحثي که قرار هاي آني آن فصل را بخوانيد و به تيترها و زيرمجموعهمقدمه و خالصه

نتيجه آن را کند به درس مسلط شويد و دراست پوشش داده شوند، در ذهنتان سؤال ايجاد کنيد. اين کار به شما کمک مي

 .بهتر درک کنيد

 روش يادگيري درس فيزيک در کالس

کنند و موقع به کالس برويد و تا پايان در کالس بمانيد. اساتيد معموالً نکات مهم را در اولين و آخرين دقايق کالس بيان ميبه

 .کنندآموزان به داليل مختلف به درس گوش نميها بيشترِ دانشمتأسفانه در اين زمان



في ي کااندازههاي بعدي دچار مشکل نشويد. بههايتان تهيه کنيد تا براي مراجعهادداشت برداري کنيد. فهرستي از خالصهي

رگه و هايتان را روي يک بتوانيد يادداشتفضاي حاشيه را خالي بگذاريد تا بعد بتوانيد نکات و سؤاالت را يادداشت کنيد يا مي

 .سيدنکات و سؤاالت را پشت آن بنوي

تر از زيبا بودنش است. شما نبايد فقط کنيد، يادتان باشد کامل بودن آن مهمرسم ميوقتي يک طرح يا نمودار را از روي تخته

ند نيز کنويسد ولي در موردشان صحبت ميبينيد کپي کنيد، سعي کنيد نکاتي را که استاد نميآنچه را که روي تخته مي

 .يادداشت کنيد

تان را توانيد جزوهبرداري از مطالب جا مانديد، يک فضاي خالي براي آن بگذاريد و ادامه بدهيد. بعد ميشتاگر هنگام ياددا

 .تکميل کنيد

 روش مطالعه درس فيزيک بعد از کالس

را هم جاي آن، نکات منويس نيست. بههايتان را بازبيني و اصالح کنيد. نيازي به بازنويسي يا پاکدر اولين فرصت، يادداشت

 طور خالصه بنويسيد. اين زمان فرصت خوبيها بهپيدا کنيد و بين موضوعات اصلي ارتباط برقرار کنيد. اين نکات را در حاشيه

 !تان را با هم ترکيب کنيد تا در آخر ترم فقط يک جزوه را بخوانيدها و جزوهاست تا يادداشت

ها را يادداشت و ت سؤاالت مختلفي به ذهنتان برسد. اين پرسشکنيد، ممکن اسهايتان را بررسي ميهمچنان که يادداشت

 .ها پاسخ بدهيد يا از معلمتان بپرسيدسعي کنيد با کمک کتاب و دوستانتان، به آن

 روش مطالعه کتاب فيزيک

ها، سخکنند و همان پاها هدايت مي سمت پاسخها شما را به ، يک چرخه است. سؤال "ي متن درس و حل مسئله مطالعه"

اي کوچک اختصاص داده شده ها يک فصل کامل، به توضيحِ يک موضوعِ پايهکنند. خيلي وقتهاي بيشتري ايجاد ميسؤال

است. شما بايد به دنبال همين قوانين و موضوعات اساسي بگرديد. اين قوانين به ديدگاه فيزيکدانان در مورد طبيعت جهت 

ها و توانيد با استفاده از اين فرمولشويد، ميها مواجه ميهاي فيزيک با آندر کالس ي مسائلي را کهدهند. تقريبًا همهمي

 .نکات حل کنيد

ا ي خاص بوقتي به دنبال برقراري ارتباط بين موضوعات مختلف هستيد، ممکن است متوجه شويد که ابتداي يک مسئله

ه گونورت خيلي خالصه بيان شده است. وقتي مسئله اينصي مسئله بهجزئيات بسيار زياد شرح داده شده است، اما ادامه

 دانيد چطور بايد آن اصلاند برگرديد و مطمئن شويد که ميشود، بايد به مسائلي که قباًل توضيح داده شدهتعميم داده مي

قوانين  ستفاده از آني خاص به کار ببريد. بعد ببينيد آيا مسائل ديگري هم هستند که بتوانيد با اعمومي را براي اين مسئله

 حلشان کنيد؟

 چگونه مسائل فيزيک را حل کنيم؟



آموزان ديگر، مهارت چنداني در حل مسئله نداشته باشيد. اين بخش قرار است به شما شما هم ممکن است مثل خيلي از دانش

اي حل کنيد، ابتدا بايد به چند طور مؤثر و حرفهاي شويد. براي اينکه بتوانيد هر مسئله را بهکمک کند در حل مسائل، حرفه

 :سؤال زير پاسخ بدهيد

 مسئله در مورد چيست؟

 چه چيزي را بايد پيدا کنم؟

 کنند؟از چه اطالعاتي بايد استفاده کنم؟ چه قوانيني به من کمک مي

 ي مسئله دارم؟چه اطالعاتي درباره

 توانم از اين اطالعات براي حل مسئله استفاده کنم؟چطور مي

 حل من منطقي است؟آيا راه

 :براي حل مسائل فيزيک، مراحل زير را انجام بدهيد

 دانيد، پيدا کنيد. بدانيد که مسئله در مورد چيست؟مسئله را بخوانيد. معني اصطالحاتي را که نميصورت -1

ر کشيد، بهتخواهيد طرح خيلي خوبي ببراي مسئله يک شکل يا طرح بکشيد. يک طرح ساده هم کافي است، اما اگر مي-2

 :است اين موارد را در نظر داشته باشيد

 عنواني انتخاب کنيد که مسئله را توضيح بدهد يا مجهول مسئله را مشخص کند؛ 

 متغيرها و پارامترهاي مسئله را مشخص کنيد و مقدار هريک از پارامترها را در طرحتان بنويسيد؛ 

 تمام پارامترهاي مجهولي را که براي رسيدن به جواب الزم داريد، مشخص کنيد؛ 

 ها را فراموش نکنيد؛ي پارامترها را بنويسيد. اگر طرح شما يک نمودار است، واحدها و مقياسگيري همهواحد اندازه 

 ؛…ا يا اصطکاک و ي اطالعات مسئله را بنويسيد. مثالً ميزان شتاب جاذبه، ناديده گرفتن مقاومت هوهمه 

 هاي موردنياز راها و فرمولايد، روشها نياز داريد؟ معموالً طرحي که کشيدهمشخص کنيد براي يافتن پاسخ، به کدام فرمول-3

 .دهدبه شما پيشنهاد مي

نه حل اي را در خادر هنگام امتحان، ممکن است مجبور باشيد در زمان محدودي مسئله را حل کنيد. پس هرگاه مسئله -4

 .نفستان را باال ببريدکنيد تا سرعت و اعتمادبه تر حلبار ديگر برگرديد و سعي کنيد آن را سريعکرديد، يک

 حلتان را کامالً درکوقتي يک مسئله را تمام کرديد، پاسختان را مرور کنيد. بايد بتوانيد بدون مراجعه به کتاب يا جزوه، راه

حل الزم بخشي را متوجه نشديد، اين يعني يا يکي از مراحلي را که براي پيشبرد منطقي راهکنيد. اگر در هنگام خواندن پاسخ، 

 .ايدحلتان را توضيح ندادهي کافي راهاندازهايد يا بهبوده است، حذف کرده



ايي که براي حل دقيق و صحيح مسائل در خانه، به زمان بيشتري احتياج داريد. اگرچه يادداشت کردن تمام مراحل و کاره

تر شويد و چيزي را جا نيندازيد. اين ايشود حرفهکند، اما باعث ميتان را کم ميدهيد، سرعتبراي حل مسئله انجام مي

 .هاي دقيق، براي دوره کردن قبل از امتحان هم بسيار مفيدنديادداشت

 
 یروش مطالعه پیشنهادی برای زیست شناس

 

ترين درس گروه آزمايشي علوم تجربي براي داوطلبان اين گروه، بخصوص شناسي با باالترين ضريب به عنوان اصليزيست

شناسي، ده درصد از شما اي دارد. اگر داوطلبي در درس زيستهاي پرطرفدار هستند، اهميت ويژهآنهايي که متقاضي رشته

. افتدهاي ديگر، پنج تا شش درصد جلو باشد، به طور کلي از شما عقب ميهاي اختصاصيدر هر کدام از درس عقب بيفتد و

زنند. علت اين شناسي را باالي پنجاه درصد ميهاي زيستآموزان، تستدهد که فقط هفت درصد از دانششواهد نشان مي

الت بزرگي که داوطلبان دارند، چگونه مطالعه کردن درس موضوع در کم مطالعه کردن اين درس نيست، بلکه يکي از مشک

کنيم تا شما را با نحوه صحيح مطالعه و تست زني بهتر در اين درس آشنا کنيم. شناسي است. در اين مقاله سعي ميزيست

زني، ر و تستشناسي نيز رعايت سه مرحله مطالعه اوليه، مروگيري بهتر در درس زيستمانند همه دروس کنکور، براي نتيجه

 .بسيار مهم است

 هاولی مطالعه -الف

شناسي براي کنکور، کتاب درسي است. اگر ترين منبع مطالعه زيستقبل از هر چيز بايد به خاطر داشته باشيد که مهم

 هپنداريد، بايد نگرشتان را دربارشناسي را يک درس صرفًا حفظ شدني )مثل حفظ کردن يک شماره تلفن يا شعر( ميزيست

يد که کار ببرشناسي نپردازيد. بايد روشي را براي مطالعه بهوار مطالب زيستاين درس عوض کنيد؛ پس به حفظ کردن طوطي

 .شناسي، مؤثر باشددر يادگيري عميق و مفهومي زيست

ايه خاصي شناسي پتوان به کتاب زيستهاي گذشته، ديگر نميشناسي، در مقايسه با سالهاي زيستبا توجه به تغييرات کتاب

شناسي، بسيار به هم پيوسته است و براي هاي زيستدانشگاهي( اهميت بيشتري داد؛ چرا که اوالً مطالب کتاب)مثالً پيش

 دوم و کرد، مطالعه دقت به شناسي )دوم، سوم و پيش دانشگاهي( راهاي زيستيادگيري مطالب الزم است که تمام کتاب

 توانمي و نيست ديگر پايه از بيشتر سراسري، آزمون هايپرسش در خاصي پايه سهم ديگر گذشته، هايسال برخالف اينکه،

هاي بندي سؤاالت براي فصلبودجه به توجه بدون پس شود؛مي مطرح پايه سه هر از برابري هايپرسش تعداد تقريباً که گفت

باهم( مطالعه کنيد و اهميت يکساني  صورت موازي )همراهدانشگاهي( را به هاي هر سه پايه )دوم، سوم و پيشمختلف، کتاب



يچ توان ههاي گذشته، نميبراي تمام فصول هر سه پايه قايل شويد. تاکيد بر اين موضوع به آن خاطر است که طبق آمار سال

 .تر از بقيه دانستاهميتشناسي را فاقد اهميت يا کمصلي از دروس زيستف

صورت اجمالي و گذرا )پاراگراف اول و آخر، شيوه پيشنهادي ما براي مطالعه زيست شناسي اين است که ابتدا مطلب را به

راي ريزي خود بدر مدت زماني که در برنامه دست بياوريد.در مرحله بعد بايدکلي آن را به ها و....( بخوانيد تا ايدهتيترها، شکل

ايد، به طور دقيق و خط به خط، نکات آن را مطالعه کنيد. توجه به اَشکال و قيدها، ارتباط بين فصول و اين درس در نظر گرفته

دي و کلي بندي نکات جانوران از کتب مختلف دبيرستان، بسيار مهم است. در اين مرحله، زير نکات مهمکتب مختلف، و جمع

ه شناسي سه پايه را با توجه بنويسي کنيد. پس از انجام اين کار، تمام فصول دروس زيسترا خط بکشيد و نکات مهم را حاشيه

بندي کنيد. اين کار باعث مي شود تا در مرورهاي بعدي، در مدت زمان هاي جديد دستهارتباط موضوعي آنها تحت عنوان

به خاطر بسپريد و در يادگيري سرعت بيشتري داشته باشيد. پس از مطالعه دقيق، حتماً از کمتر، مطالب مرتبط بيشتري را 

، بندي کردنها را جدولها و تفاوتاي خواندن و شباهتمتن کتاب سؤال و تست طرح کنيد. به خاطر داشته باشيد که مقايسه

پس پرداختن به اين کار را هم در شيوه مطالعه هاي اخير بشدت مورد توجه قرار گرفته است؛ هاي سراسري سالدر آزمون

 .خود در اين درس، مورد توجه قرار دهيد

شناسي را در برنامه درسي روزانه خود بگنجانيد. البته اين موضوع به ميزان اطالعات و پيشنهاد ما اين است که مطالعه زيست

دفعه مطالعه اين درس، حتماً موارد زير را رعايت آمادگي شما در اين درس بستگي دارد. به هر حال سعي کنيد که در هر 

 :کنيد

 ؛شناسي را تنها به يک عنوان اختصاص بدهيدزيست هر ساعت از مطالعه -1

قبل  تقسيم کنيد: قسمت اول را به مرور مطالب ساعت مطالعه مختص يک عنوان را به چند بخش هر ساعت از مطالعه -2

اختصاص دهيد. در قسمت دوم، مطالب مربوط به عنوان همين ساعت مطالعه را بخوانيد. چند دقيقه استراحت کنيد، و در 

 .هاي مربوط به همين بخش را پاسخ دهيدقسمت آخر، تست

 :جه داشته باشيددر هنگام مطالعه اين درس، حتماً به نکات زير تو

شناسي، درس حفظ کردني نيست، بلکه درسي کامالً مفهومي است که استفاده از ابزار هوش در پاسخگويي به زيست-1

آموز در حل تست هاي اين اي دارد. استفاده از ابزار هوش بخصوص براي دانشسؤاالت و درک مفاهيم آن، اهميت فوق العاده

. تسلّط کامل بر مطالب اين درس، نيازمند آموزش خوب، تکرار مداوم و تست زدن فراوان است درس، کارآيي بسيار بااليي دارد

 .هايي که طراح سؤال براي او گذاشته است آشنا کند و از آن بخوبي عبور دهدتا بتواند شخص را با چالش

ا موارد استثنايي فراوان هستند؛ پس شناسي، قوانين ثابت و قاطعي، مثل درس رياضي وجود ندارد؛ امدانيد که در زيستمي-2

هاي درسي مشخص کنيد و مفاهيم برآمده از و ... را در کتاب« گاهي»، «اغلب»، «بسياري»، «بعضي»، «برخي»کلماتي مثل 

 .آنها را به خاطر بسپاريد

کنند و هر ساله به طور مستقيم، از خودِ تصوير يا به شناسي، به فهم بهتر مطالب درسي کمک زيادي ميتصاوير در زيست-3

ها را به دقت هاي مختلف شکلنويس آنها و نامگذاري بخششود؛ پس زيرطور غير مستقيم از مفاهيم آنها، سؤال طرح مي

 .مطالعه کنيد



ارزشي در طرح سؤال ندارند، مطالعه و درک مفاهيم  "بيشتر بدانيد"هاي مطرح شده در بخشبه همان اندازه که مطالب -4

 .نها مطرح شده استدر کتب درسي، خيلي مهم هستند و در چند سال گذشته، سؤاالتي از آ "آزمون "و  "فعاليت"هاي بخش

آنها را در  ها( را ياد بگيريد و خصوصيات ويژهريها، آغازيان و باکتاسامي جانداران مختلف )مثل گياهان، جانوران، قارچ-5

شناسي، تمام مطالبي را که در هاي سه سال زيستکنارشان يادداشت کنيد. در اين موارد بايد کمي زحمت بکشيد و از کتاب

 .مورد آن جاندار نوشته شده است، پيدا کنيد

د. همچنين موارد کشف شده از سوي آنها يا جاندار مورد هاي آنها را ياد بگيريپژوهش نام دانشمندان مختلف و نتيجه-6

 .آنها را به درستي ياد بگيريد مطالعه

شود؛ پس در شناسي، به قدري اهميت دارند که طرح سؤال از آنها، همه ساله تکرار ميبرخي از مفاهيم و مطالب در زيست-7

هاي دي هاي گياهي، انواع مختلف حواس جانوران، آزمايشها، هورمونزندگي قارچ ها، چرخهيادگيري مواردي مثل دودمانه

ي، هاي گياهي و جانورها و نيز بازدانگان با نهاندانگان يا انواع بافتها با يوکاريوتهاي پروکاريوتويژگي هيبريدي يا مقايسه

 .ضربان قلب و ... دقت داشته باشيد چرخه

اين موضوع، نياز به دقت قابل توجهي در درک ابتدايي مسايل مطرح شده و  با توجه به گسترده بودن مسايل ژنتيک، مطالعه-8

 .مفاهيم آن دارد

 .هاي کتاب مهم هستند؛ پس براحتي از آنها صرف نظر نکنيد؛ بلکه اين موضوعات را دقيقاً مطالعه کنيدها و آزمايشفعاليت-9

 رمرو -ب

اشيد، اين درس، درسي نيست که با يک بار خواندن بتوانيد در آن شناسي را با دقت خوانده بهر چقدر هم که شما درس زيست

 ها قرار داده شود. اگردرصد بااليي را کسب کنيد؛ بنابراين، مرورهاي متوالي و مفهومي خواندناين درس، بايد در اولويت برنامه

ي در آزمون سراسري کسب کنيد؛ توانيد نتيجه خوبمرور مجدد اين درس را در برنامه درسي خود منظور نکرده باشيد، نمي

چون مطالب اين درس فرّار است و ممکن است که تا زمان برگزاري اين آزمون، بخش قابل مالحظه اي از آن مطالب را 

گونه که در باال اشاره شد، در برنامه هفتگي خود سعي شناسي، شامل چند مرحله است. همانفراموش کنيد. مرور درس زيست

مطالب قبلي در ذهنتان بهتر تثبيت شود، حتماً وقتي را به مرور کردن آنها اختصاص دهيد؛ عالوه بر اين، در کنيد براي اينکه 

هنگام مطالعه فصل هاي جديد، مطالب فصل قبل را نيز مرور نماييد تا آنها را فراموش نکنيد؛ به عالوه در پايان هر ماه، مروري 

هم که زمان مرور کلي و تست زني است، حتماً زمان مناسبي را به مرور درس  از چند فصل نيز داشته باشيد. در خرداد ماه

شناسي اختصاص دهيد. يکي از کارهايي که براي مرور کردن و تثبيت بهتر مطالب در ذهن، بسيار مؤثر است، استفاده از زيست

کنيد. در خالصه نويسي براي مرور  حاشيه نويسي در اين درس است. همچنين مي توانيد مطالب خوانده شده را خالصه نويسي

ر اين برداري دهايي بنويسيد؛ اما بهترين روش براي خالصهصورت نکات جداگانه درون دفتر يا فيشتوانيد مطالب مهم را بهمي

د، ايها، شکل و ... است؛ يعني مطالبي را که ياد گرفتهاي، جدولصورت نمودارهاي درختي، شبکهدرس، نوشتن مطالب مهم به

 .کند، بازنويسي کنيدبه شکلي که ذهنتان آن را خلق مي

 



 یدرس دین و زندگروش مطالعه 

 

درس دين و زندگي جز درس هايي است که به تکرار و تمرين زيادي احتياج دارد . اگر نگاهي بر سواالت کنکور بياندازيد 

درصد سواالت را آيات و احاديث تشکيل مي دهند و اين نشان دهنده ي اهميت آيات و  75متوجه خواهيد شد که حدود 

  . ند موضوع را مورد توجه قرار دهيداحاديث مي باشد . براي مطالعه درس دين و زندگي چ

متن کتاب درسي بسيار مهم است، حتما خط به خط متن کتاب درسي را مطالعه کنيد و قسمت هاي مهم را براي خودتان  -1

مشخص کنيد و زير آن را خط بکشيد و يا با ماژيک هاياليت کنيد اين کار به شما کمک ميکند که براي دفعات بعدي سريع 

  د نکات مهم را مرور کنيدتر بتواني

به سراغ آيات کتاب درسي خود رفته و آنها را کامل ياد بگيرد و سعي کنيد تجزيه و تحليل شان کنيد و رابطه آنها را با  -2

 دمتن کتاب پيدا کني

را به خوبي  آن منبع هم و حديث هم حتما هستند مهم نيز آنها گيري ياد و برخوردارند بااليي اهمييت از احاديث کتاب  -3

 دياد بگيري

حل تست و تمرين در درس دين و زندگي از اهمييت خيلي خيلي بااليي برخوردار است زيرا با پاسخ گويي به تعداد تست  -4

  زياد ، ميتواند به باال رفتن درصد شما در اين درس و فراگيري سريع تر کمک بسيار بکند

 .حتما از خودتان آزمون بگيريد -5

 

 



  ادبیات درس مطالعه روش
 

 انجام دهيد: تان را به صورت خط به خط بخوانيد و موارد زير را به طور کامل هنگام خواندن کتاببايد کتاب درسي

 

 برداري کنيد و سبک ادبي هر فصل را بشناسيد.هاي هر فصل دقت کنيد و تعاريف مهم آن را براي خود نکته* در گام اول به مقدمه

 

 ها دقت کنيد .ها، تاريخ و محل تولد و فوت آن*در قسمت تاريخ ادبيات به طور کامل به اسم نويسندگان و شاعران، نام اثر آن

 

دار، امالي واژگان مهم و دو اماليي و قسمت توضيحات هاي ستارهي نثرها و متون کهن، به کلمات مهم، اصطالحات کنايي، واژه*هنگام مطالعه

 هر درس دقت کنيد.

 

 ها را ياد بگيريد.هاي هر درس نيز با دقت پاسخ دهيد و آن*به خودآزمايي

 

ها توجه کنيد و ناسيد. به معناي ظاهري و معنوي و اصطالحات مهم اشعار اعم از استعارات و کنايهي اشعار، قالب شعري را بش*هنگام مطالعه

  سپس با نگاهي

 ها را يادداشت کنيد.تحليلي مفهوم ابيات را دريابيد. در ضمن متون و اشعاري که با هم قرابت معنايي دارند مشخص کنيد و آن

 

تعريف ساده از هر آرايه را به خاطر بسپاريد و سپس هر آرايه را با يک مثال پرکاربرد و مشهور ياد بگيريد. ها بايد ابتدا * براي يادگيري آرايه

  ي اشعارهنگام مطالعه

 رسد در کنار ابيات يادداشت کنيد تا به انسجام ذهني دست يابيد.ها به ذهنتان ميچه از آرايهبايد هر آن

 

 يک شعر يا مفهوم مرتبط با آن را در کنارش بنويسيد.*تمام آيات کتاب را مطالعه کنيد و 

 

هيد د* اشعار حفظي را نيز به طور کامل و دقيق ابتدا بيت اول و بعد بيت دوم و سپس هر دو بيت را با هم تکرار کنيد و به همين ترتيب ادامه 

  تا به طور کامل

 آن را حفظ کرده باشيد.

 

 ها آخر کتاب را حتماً بخوانيد.*اعالم و فهرست منابع و اشخاص و مکان

 

 د.ينکن فراموش را بالفاصله اشکال رفع و تشريحي سوال نمونه حل درس هر مطالعه از بعد *

 

 

 



 یی زبان انگلیسیک روش برای مطالعه

 

ي لغات هر فرد چنين در اين درس دايرههايي است که نياز به تمرين و تکرار فراوان دارد. همدرس زبان انگليسي جزء درس

 :ي زبان انگليسي را اين گونه بيان کردهاي مفيد براي مطالعهتوان يکي از راهزند. ميحرف اول را مي

توانيد در اين بخش، از کتاب واژگان زبان انگليسي ابتدا سعي کنيد لغات انتهاي هر درس را کامل ياد بگيريد )شما مي

ياد ي بهچنين بهترين وسيله براي به خاطر سپردن لغات، استفاده از جعبهانتشارات کانون فرهنگي آموزش استفاده کنيد(؛ هم

 .يا اليتنر است

ي ها را ترجمه کنيد )براي ترجمههاي کتاب درسي برويد و سعي کنيد خودتان اين متنبه سراغ متن پس از يادگيري لغات،

 ه کنيد(. هر متن سعي کنيد يک جمله را تا انتها بخوانيد سپس آن را ترجم

رامر کند. براي يادگيري گتواند بسيار مفيد باشد و حتي در فن ترجمه، بسيار به شما کمک ميمبحث گرامر يا دستور زبان مي

 تر گرامرها را در قالب مثال مطرح کرده است. ب درسي بيشتان را مطالعه کنيد. کتاهاي گرامري کتاب درسيابتدا قسمت

 .شود نکات در ذهن شما تثبيت شودهاي آموزشي را تمرين کنيد؛ اين کار باعث ميي بخش گرامر، تستپس از مطالعه

 .ي خوب در درس زبان انگليسي، هر شب تعدادي تست تمرين کنيديابي به يک نتيجهي آخر: براي دستتوصيه

 

 

 

 

 

 

 



 ؟گونه مطالعه کنیمرا چ« عربی»درس 

 

 دهخوان اصول طبق که صورتي در البته نيست؛ سختي چندان درس واقعاً  عربي اما!  دارند مشکل درس اين با هابچه از بعضي

عربي  در زدن باال درصد زنند،مي پايين هاخيلي چون دارد، 2 ضريب کهاين وجود با و است مهمي نسبتاً درس عربي. شود

 .شودمنجر به باال رفتن شديِد تراز و بهتر شدن رتبه مي

ها را از او خوب ياد خواهند خودشان مطالعه کنند. اگر معلم داريد و درستر مخصوص کساني است که ميي من بيشتوصيه -

ها را آرام نکتهريد و آرامهاي او عمل کنيد. فقط يادتان باشد در کالس خوبِ خوب گوش دهيد تا ياد بگيگيريد، به توصيهمي

 .زياد به تسلط برسيد حل سوال هاي تشريحي و تستي  حفظ شويد و پس از

 :ي صحيح عربي چند مرحله داردمطالعه

گير باشند، اما اگر يک بار وقت بگذاريد و ياد بگيريد، بهتر از اين است که چندين بار وقت شايد به نظرتان اين مراحل وقت -

 .درستي ياد نگيريدبگذاريد ولي به

 :حتماً به اين موارد عمل کنيد

آموزشي بخوانيد. سعي کنيد ي اول: در قدم اول، يک بار کل قواعد درس را از روي جزوه، کتاب درسي يا کتاب کمکمرحله

 .برداري قواعد مهم(اي وارد کنيد )خالصههاي مهم و ريز را در برگهقواعد را کامل ياد بگيريد و نکته

ا و هي خالصه، يک بار از ابتدا تا انتهاي درس را به همراه تمريني دوم: پس از يادگيري و حفظ و نوشتن قواعد در برگهمرحله

 .هاي انتهاي کتاب نيز استفاده کنيدها ترجمه کنيد و از لغتمثال

درواقع متن درس را صرف و نحو کنيد.  ي اول ياد گرفتيد، روي متن پياده کنيد؛ يعنيي سوم: قواعدي را که در مرحلهمرحله

ار را انجام قدر اين کها را در متن درس پيدا کنيد و ترکيب کنيد. آن«منهمستثني»و « مستثني»مثالً اگر درس استثنا هستيد 

 .دهيد تا با قواعد آن درس کاماًل آشنا شويد

هاي کتاب را خودتان بدون نگاه رسد. سعي کنيد تمرينها ميي چهارم: بعد از يادگيري قواعد و ترجمه، نوبت به تمرينمرحله

طور مثال در مبحث اعالل، فعل معتل ها را تغيير داده و باز هم حل کنيد. به توانيد کمي آنحل کنيد. حتي مي کردن به جزوه

 .ناقص را تبديل به اجوف کنيد و بار ديگر در ذهنتان به سؤال پاسخ دهيد

ها بايد يک آموزان سال دوم و سوم هم يکسان است، اما شما کنکوريي قبل براي دانشحلهمر 4ي پنجم: شايد مرحله

 4هاي کنکور است. يک کتاب تست خوب تهيه کنيد و هر زمان که ي ديگر هم انجام دهيد و آن هم زدن تستمرحله



دي ي جديها به نکتهي آن برويد. اگر در تستهاخوبي انجام داديد، بعد از دو الي سه روز وقفه به سراغ تستي قبل را بهمرحله

توانيد اگر احساس ايد اضافه کنيد. ميي اول تهيه کردهاي که در مرحلهبرخورديد )که احتمالش زياد است( آن را به خالصه

 .يدصه بيفزايهاي مهم را به خالآموزشي را مطالعه کنيد و نکتههاي کمککنيد بار ديگر قواعد جزوه و کتاب يا کتابضعف مي

 :پيشنهاد کاربردي مهم

 .گزينه را بررسي کنيد 4زني و ديدن پاسخ تشريحي، هر هنگام تست

خواهد. از گيرد اما مطمئن باشيد نتيجه خواهيد گرفت. فقط کمي صبر و تحمل ميمرحله وقت زيادي مي 5هر چند اين 

 1هاي ي مرحلههاي عربي را به خواندن به شيوهدرصد زمان 65همين امروز شروع کنيد و به اين شيوه مطالعه کنيد. بيش از 

 .زنياختصاص دهيد و بقيه را به مرور و تست 4تا 

 .تسلط به مقدار کمتري از مطالب، بهتر از سطحي خواندن کل مطالب است -1

هاي مرور همان رسد. در زمانزني مجدد ميي فوق را انجام داديد و مدتي گذشت، نوبت به مرور و تستمرحله 5اگر 

 هاهاي تستزني برويد و باز هم نکتهها مطالعه کنيد و سراغ تستهاي مهم درسايد به همراه لغتاي را که تهيه کردهخالصه

 .را بخوانيد و ياد بگيريد و به خالصه اضافه کنيد

ي به شما کمک خواهد کرد هر هاي تشريحي سؤاالت عربي بعد از پاسخ دادن بسيار ضروري است و خيلنگاه کردن پاسخ -2

 .گزينه را بررسي کنيد 4چند تست را درست پاسخ داده باشيد. توجه کنيد که حتماً هر 

ي باال مطالعه کنيد در هيچ کدام مشکل شود. اگر به شيوهدرک مطلب و قواعد تشکيل مي قسمت ترجمه، 3عربي از  -3

چنين سؤاالت درک ها به درک مطلب شما نيز کمک خواهد کرد. همي کامل متن درس و تمريننخواهيد داشت؛ چون ترجمه

 .کندهاي قبل نيز به ارتقاي درک مطلب بسيار کمک ميمطلب کنکورهاي سال

هاي کتاب را نيز کنيد، حتماً سعي کنيد درسخوانيد و به صورت موضوعي مطالعه ميدرس نمي اگر قواعد عربي را درس به -4

 .نيددر زمان خود مطالعه ک

 

 

 

 

 


