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ات رعایت این نکنکته ي بسیار مهم براي موفقیت در امتحانات خردادماه وجود دارد. با  8

 توانید پیشرفت درسی داشته باشید ...به طرز قابل توجهی می
 

 نکته ي اول: کتاب، کتاب، کتاب

بسیاري از دانش آموزان باوجود مطالعه ي بسیار زیاد کتابهاي کمک آموزشی و جزوات مختلف 
ترین دالیل این مشکل نخواندن کتاب گیرند. یکی از اصلیبازهم نتیجه ي دلخواهشان را نمی

درسی است. ممکن است شما در طول سال تحصیلی با خواندن جزوات دبیران مختلف و کتابهاي 
جا کتاب کند! اینج بسیار عالی اي گرفته باشید. اما در امتحانات خرداد وضع فرق میمتفرقه نتای

 .زنددرسی حرف اول را می

 …ها و پس در وهله ي اول باید کامل بر کتاب درسی مسلط باشید. باید تک تک مسائل، فعالیت
د از همین را در کتاب بررسی کنید. مطمئن باشید بخش عمده اي از سواالت امتحانات خردا

شود. و حتی طراحان بسیاري از سواالت را عینا از کتاب طرح سواالت کتابهاي درسی طرح می
 .کنندمی

 نکته ي دوم: مرور سواالت سالهاي گذشته

سود بسیار مهم براي دانش آموز دارد. اول اینکه  2تجربه ثابت کرده که مرور سواالت سال گذشته 
شود که با دید بهتري مطالعه کند کنند و این باعث میرح میگیرد از کتاب چطور سوال طیادمی

و قطعا آمادگی بیشتري براي آزمون دارد. و دوم اینکه دیده شده بسیاري از سواالت امتحانات 
شوند و عینا در آزمون سال جدید می آیند. پس مرور خرداد، از آرشیو سالهاي پیش انتخاب می

ق آنها امري است که حتما باید با وسواس و دقت فراوانی سواالت سالهاي گذشته و بررسی دقی
 .انجام گیرد

آیید. در ادامه نکات دیگري براي شما با این دو روش بسیار عالی از پس امتحانات خرداد ماه برمی
دهم. شما براي تسلط بیشتر هنگام موفقیت در این آزمون ها و امتحانات نهایی برایتان ارائه می

را مطالعه بفرمایید. اگر  روشهاي صحیح درس خواندن ير است مقاله درس خواندن بهت
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خواهید براي امتحانات خرداد ماه برنامه ریزي خوبی داشته باشید از توصیه هاي من در می
 .قافل نشوید استراتژي هاي مهم برنامه ریزي مورد

 !نکته ي سوم: خودتان را خوب بشناسید

این نکته بسیار اهمیت دارد که شما بتوانید نیازهاي درسی خودتان را به خوبی بررسی و 
 :هایتان را درست ارزیابی کنید. مثال کامال شناخت داشته باشید کهتوانایی

 در کدام مباحث قوي هستید •

 چه مباحثی نقطه ي ضعف شما هستند •

 … توانید به راحتی به نقطه ي قوت تبدیل کنید وبا تالش بیشتر چه مباحثی را می •

ه توانید یک دید کلی نسبت باین سواالت را از خودتان بکنید. با توجه به این سواالت شما می
اصول  د باکند بتوانیتان در آن درس داشته باشید. و این بسیار کمک میخودتان و به پایه ي علمی

  .، بسیار خوب از پس امتحانات بربیایید ریزي درستبرنامه 

 نکته ي چهارم: یادداشت برداري کنید

یادداشت برداري معجزه اي است که بیشتر دانش آموزان از آن غافل می شوند. اگر هنگام مطالعه 
توانید بسیار راحت تر به مرور آن درس بپردازید. ي درس ها درست یادداشت برداري کنید می

نگام خالصه نویسی این مطالب همزمان در ذهن شما دسته بندي می شوند. شما با مرور حتی ه
یادداشت هایتان عمال یک بار دیگر کل آن مباحث را مرور کرده اید. و این یعنی با این کار 

  .توانید چندین بار مطالب را مرور کنید و دسته بندي ذهنتان را گسترش دهیدمی

پردازم. اما بعنوان قواعد و اصول خالصه نویسی و یادداشت برداري می من در مقاله اي دیگر به
یک توصیه کلی به خاطر داشته باشید که یادداشت برداري با کپی کردن متفاوت است. شما نباید 

  .بار دیگر بنویسید. بدون شک این کار فقط تلف کردن وقت خود شماستعینا مطالب کتاب را یک

 
 بندي کنیدنکته ي پنجم: اولویت 
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مباحث یک درس خاص دو حالت بیشتر ندارند. یا اینکه مستقل هستند و یا اینکه مطلب آنها به 
فصل یا فصولی مرتبط است. شما باید بتوانید اولویت بندي کنید. یعنی طبق بارمی که ارائه 

شود بررسی کنید که کدام فصل اهمیت بیشتري دارد و در امتحانات خرداد بیشتر مطرح می
شود. سپس آن فصل خاص را مطالعه کنید. توجه داشته باشید مباحث مرتبط را حتما باید می

همزمان بخوانید و پیوستگی میان مطالعه ي آنها بسیار حائز اهمیت است. براي اینکه بتوانید 
تر هستند ، بهترین راه بررسی سواالت سالهاي گذشته است که تشخیص دهید کدام مباحث مهم

 . مفصل بیان کردم قسمت اول موفقیت در امتحانات خرداد را دراین مورد 

 هایتان را تکمیل کنیدششم: یادداشت نکته ي

ترین وظایف متوجه شدید که یکی از مهم قسمت دوم موفقیت در امتحانات خرداد در
شما یادداشت برداري و خالصه نویسی است. مبناي خالصه نویسی شما در آنجا، نکات کتابهاي 

خواهم یادآور شوم که این کافی نیست! شما باید آموزشی بود. در اینجا میدرسی و کمک
 !ید. اما چگونه؟هایتان را تکمیل کنخالصه

قرار بر این شد که به دقت سواالت سالهاي گذشته را بررسی کنید. حال باید نکات این سواالت 
 هایتان اضافه کنید. با این روش شما یکو مواردي که شک داشتید یا مسلط نبودید را به خالصه

دید  که یککند بندي دارید که خودتان مولفش هستید. این روش به شما کمک میکتاب جمع
کلی نسبت به مطالب کتاب و همچنین آزمون ها داشته باشید. از طرفی نقاط ضعف شما کم کم 

 .به نقاط قوت تبدیل می شوند و این یک گام بزرگ در راستاي آموزش است

 
 نکته ي هفتم: مرور نکات و تطبیق با آزمون ها

این مرحله باید یک بار نکات و  اکنون شما تقریبا براي یک آزمون خوب آماده شده اید. اما در
هایتان را مرور کنید. اما این کافی نیست! حال باید بالفاصله یک آزمون و نمونه خالصه نویسی

سوال حل کنید. سعی کنید این نمونه سوال از سالهاي اخیر باشد تا بیشترین شباهت را با آزمونی 
نید. هایتان استفاده کد از خالصه نویسیتوانیکه قرار است بدهید داشته باشد. در حین آزمون می

نباید سوالی باشد که شما نتوانید آن را با دانشتان و به همراه خالصه نویسی پاسخ دهید. اگر به 
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همچین سواالتی برخورد کردید حتما آنها را یادداشت کنید و در اولین فرصت آن را با دبیر یا هر 

رسید که ار را چندین بار انجام دهید، به تسلطی میفرد مسلط دیگري در تحلیل کنید. اگر این ک
 !تمام سواالت را مثل آب خوردن حل خواهید کرد

 نکته ي هشتم: مرور خالصه ها

درسی  ، یک برنامه يقواعد برنامه ریز صحیح خب! تا اینجا بسیار خوب پیش آمدیم. ابتدا با
نکته  7آنها را پیش بردیم. در نهایت  نکات مهم موقع درس خواندن خوب ریختیم. سپس با

ي مهم براي موفقیت در امتحانات خرداد را به کار بردیم و اکنون آماده شده ایم. در این مرحله 
ا رشما باید به مرور نکات و خالصه هاي خودتان بپردازید. سعی کنید وقتی هر نکته یا فرمولی 

کنید یک مثال از آن را در ذهنتان بسازید. با چند بار مرور اینچنینی کامال بر مطالب مرور می
  .مسلط خواهید شد و جاي هیچگونه نگرانی براي آزمون اصلی نخواهید داشت

  .امیدوارم که به بهترین نحو از این نکات استفاده کرده باشید

 ماه دارم براي شما آرزوي موفقیت در امتحانات خرداد
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