کنکور شوخی ندارد ...

کنکور  ،96تجربیها را از پای درآورد!
کنکوریهای  97هوشیار باشید...

مرزهاي دانش را بشكنيد
توليد علم كنيد
به سراغ مرزهاي دانش
برويد،
فكر كنيد ،كاركنيد.

خبرنامهي آموزشي – شماره  -10پاییز  4 - 96صفحه
«غير قابل فروش»  -صرفاً جهت اطالعرساني آموزشي

پيام مشاور

رتبههــای  2000تــا  3000در چنــد ســال اخیــر جــزء قبولیهــای پزشــکی و داروســازی و حتــی دندانپزشــکی
کشــور بودنــد ،رتبههــای  4000و  5000در دهــه  80نیــز در نقط ـهای از ایــران در سیســتم غیرروزانــه دکتــری قبــول
میشــدند ،امــا شــیوهی پذیــرش کنکــور  96تغییــری ناگهانــی داشــت  ...و ایــن یــک هشــدار اســت بــرای کنکــوری هــای
 ،97بــه خصــوص داوطلبــان گــروه آزمایشــی تجربــی؛ چــون تعــداد متقاضیــان گــروه تجربــی مثــل هــر ســال زیــاد
اســت و رقابــت در ایــن گــروه ،یــا ســفید اســت یــا مشــکی .خاکســتری نداریــم!
یعنی یا باید یک داوطلب از همه نظر عالی باشد و یا داوطلب معمولی با ضعیف یک تعبیر دارد!
امسال ما در کارگاههای برنامهسازی و برنامهریزی با  3دسته داوطلب مواجه شدیم.
دستهی اول :دانشآموزان پیشدانشگاهی که بار اول است در کنکور شرکت خواهند کرد.
دستهی دوم :طیف رتبههای باالی  5000که در پیراپزشکی روزانه شهرهای بزرگ هم شاید قبول نشدند.
دســتهی ســوم :طیــف رتبههــای کمتــر از  3000کــه هنــوز هــم بــاور نکردهانــد کــه بایــد دوبــاره  30هفت ـهی دیگــر
بــرای کنکــور  97درس بخواننــد...
دســتهای اول و دوم بایــد ،داوطلبــان دســتهی ســوم را رقیــب بســیار جــدی بــرای خــود فــرض کننــد و از طرفــی
داوطلبــان دســتهی ســوم بایــد خیلــی مراقــب باشــند کــه اول بــا برنامهســازی و برنامهریــزی درســت رتبــهی
کنکــور  96خــود را حفــظ کننــد و بعــد کــم کــم بــه دنبــال کاهــش رتبــهی خــود باشــند...
بــا توجــه بــه نــوع پذیــرش کنکــور  ،96خــود مــن شــخصاً بــه ایــن بــاور قلبــی و فنــی در انتخــاب رشــته رســیدم کــه
رتبههــای باالتــر از  1100نبایــد بــه راحتــی بــه پذیــرش دکتــری در دانشــگاههای نســبتاً خــوب فکــر کننــد...
ضمــن اینکــه دانســتن یــک نکتــه از حــاال مهــم اســت :ســعی کنیــد در منــزل بــه کســب درصــد بــاالی  %68در زمــان
اســتاندارد کنکــور عــادت کنیــد و در تمــام آزمونهــا همیشــه برتــر باشــید تــا ان شــاءاهلل در کنکــور 97بــه آنچــه کــه
مــی خواهیــد برســید و بــه نوعــی انتخــاب رشــته کنیــد ،نــه اجبــار رشــته!
سید امیر دیبازر
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خبـــرنامهي
آموزشي اشــتباه کــردم کالس کنکــور زیــاد ثبت نام
پاییز  -96شماره 10
کــردم دیگر وقــت نکــردم درس بخوانم!

بــا اینکــه کالسهــای کنکــور دائم ـاً در محیــط و فضــای مجــازی تبلیــغ میشــوند امــا بایــد گفــت توفیــق
چندانــی نداشــتهاند! امــروزه در کشــور مــا بــرای رســیدن بــه منزلتهــای اجتماعــی و کســب جایــگاه علمــی و
ورود بــه دانشــگاه بایــد از پلــی بــه نــام کنکــور گذشــت .بــا وجــود تــاش دبیــران بــا تجربــه ،بهخصــوص در
مقطــع پیشدانشــگاهی ،آیــا بــاز هــم نیــازی بــه کالسهــای آموزشــگاه و مؤسســات حــس میشــود؟
آسیبهای ثبتنام در کالسهای آزاد را میتوان در  2بعد بررسی کرد:
 )1بعد اجتماعی :آسیبهایی که بعد از اعالم نتایج به خاطر عدم قبولی ایجاد میشود.
 )2بعد اقتصادی :آسیبهایی که ناشی از شهریهی کالس ،جزوه  ...ایجاد میشود.
امــا مهمتریــن مســئلهای کــه وجــود دارد وقــت داوطلــب اســت کــه بــا ثبتنــام در کالسهایــی اضافــه بــر
مدرســه؛ در مقابــل پولــی کــه هزینــه میکننــد بــه جــای بهدســت آوردن فاکتــوری بــا ارزش؛ وقــت خــود را
بــه بهایــی بیشــتر میفروشــند! و گاهــی دیــده شــده کــه پــول جایگریــن تــاش میشــود.
داوطلبــی کــه در ایــن کالسهــا شــرکت میکنــد عــاوه بــر ســاعاتی کــه بــه کالس اختصــاص میدهــد زمانــی حــدودا دو برابــر را بــرای خوانــدن
جــزوه و حــل تکالیفــی کــه دبیــر آموزشــگاه بــرای نشــان دادن تمایــز و قــدرت تدریــس بــا دبیــر مدرســه بــه دانشآمــوز اجبــار مــی کند؛صــرف
میکنــد .ایــن تکالیــف کــه در ابتــدا بــار آموزشــی نســبتاً موجهــی دارنــد ،بــا گذشــت چنــد جلســه کــه داوطلــب قــادر بــه انجــام نباشــد تبدیــل بــه
کپــی از پاســخنامه میشــوند! در کالسهــای کنکــور رفــع اشــکال انجــام نمیگیــرد بلکــه مطالــب کلــی از هــر فصــل ارائــه میشــود.
متاســفانه داوطلــب در ابتــدای ســال تحصیلــی کــه در آزمونهــای آزمایشــی شــرکت میکنــد اگــر قــادر بــه کســب نمــرهی قابــل قبولــی نباشــد؛
کالس را جایگزیــن تــاش میکنــد .ثبــت نــام در کالسهــا معمــوالً بــا یــک درس اختصاصــی شــروع میشــوند و کــم کــم بــه دروس عمومــی هــم
میرســند .بعــد از ایــام عیــد کــه داوطلــب فرصــت خوبــی بــرای مطالعــه داشــته؛ وضعیــت علمــی خــود را بــا قبــل قیــاس میکنــد و بــه ایــن
نتیجــه میرســد کــه جــز هــدر دادن وقــت و جمــع کــردن جــزوه فاکتــور بــا ارزشــی را بهدســت نیــاورده اســت.
بــا چشــم بــاز بــه اشــکاالت درســی خــود نــگاه کنیــد؛ گاهــی اوقــات بــا گذشــت زمــان و مطالعـهی فصــول بعــدی اشــکاالت برطــرف میشــوند یــا
اینکــه در تعــدادی فصــل محــدود اشــکال وجــود دارد کــه بــا چنــد جلســه مشــکل حــل میشــود و نیــازی بــه هــدر دادن وقــت نیســت.
و سخنی با پدر و مادرها؛
اگــر داوطلبــی ضعــف ریاضــی یــا فیزیــک دارد و قــرار اســت در ایــن دو درس بــه کالس کنکــور بــرود ،بایــد دقــت کنیــد کــه آیــا معــارف و ادبیــات
و عربــی و زبــان او وضعیــت مطلوبــی دارد...؟!
چــون گاهــی میبینیــم داوطلــب عــاوه بــر ریاضــی و فیزیــک در ســایر درسهــا هــم مشــکل دارد! پــس در ایــن شــرایط کالس  %100بــی فایــده
اســت ،چــون داوطلــب در کل درس نمیخوانــد و ثبــت نــام در کالس بهان ـهای بیــش نیســت جهــت کاهــش فشــار روانــی و اســترس کنکــور!
شهرزاد عبدالهی

از مردود علمی در کنکور تا قبولی در پزشکی روزانه...

اشــتباهات زیــادی در ســال پیــش دانشــگاهی داشــتم .یکــی از مهمتریــن آنهــا ایــن بــود کــه بــه بعضــی از درسهــا بــه دلیــل ســختگیری
زیــاد معلــم بهــای زیــادی مـیدادم یــا حتــی برعکــس .مثــا بــه دلیــل ســختگیری دبیــر شــیمی اکثــر وقــت خــود را بــه درس شــیمی اختصــاص
مـیدادم و بیــش از حـدِ طبیعــی شــیمی میخوانــدم تــا جایــی کــه بــه خاطــر آســانگیری معلــم مدرســه ،از درس مهــم زیســت جــا مانــده بــودم!
طــوری کــه مــن حتــی یــک کتــاب تســت زیســت را کامــل نــزده بــودم درحالیکــه بــرای درس شــیمی دو کتــاب تســت را همزمــان مـیزدم .یکــی
دیگــر از اشــتباهاتم ایــن بــود کــه هــم کالس ریاضــی مدرســه را میرفتــم و هــم بــرای آن درس معلــم خصوصــی گرفتــه بــودم .و همچنــان منتظــر
بــودم تــا معلــم درس بدهــد و بعــد مــن آن درس را بخوانــم بــه همیــن دلیــل بــه شــدت در آن درس عقــب افتــاده بــودم بــه طــوری کــه در آخــر
بــه فکــر حــذف بعضــی از مباحــث افتــادم .در هیــچ کــدام از درسهایــم برنامــه منظمــی نداشــتم و معلمهــا بــا درس دادن یــا ندادنشــان تعییــن
میکردنــد کــه مــن در هــر روز چــه بخوانــم  ...حتــی بعضــی از روزهــا فقــط یــک درس واحــد را مــی خوانــدم .آزمونهــای قلــم چــی را یــک
درمیــان میخوانــدم و حــدود ترازهایــم بیــن  5900تــا  6300نوســان داشــت .در تعطیــات عیــد نــوروز کارگاه مطالعاتــی یکــی از کتابخانههــای
نزدیــک مدرســه ثبــت نــام کــردم امــا مشــکل آنجــا بــود کــه حجــم برنامـهای کــه بــرای عیــد ریختــه بــودم بســیار زیــاد بــود و مرتــب از برنامــه
عقــب میافتــادم و کســی نبــود کــه بــر برنامــه مــن نظــارت داشــته باشــد ،در نتیجــه همــه چیــز بــه هــم ریختــه بــود .ماههــای اردیبهشــت و
خــرداد نیــز بــه همیــن منــوال گذشــت .در مــاه آخــر یعنــی تیرمــاه ســاعت درس خواندنــم بهشــدت کاهــش پیــدا کــرد و بــه دلیــل اینکــه دیگــر
نمیدانســتم بایــد چــکار کنــم انگیــزهام بــرای درس خوانــدن کــم شــده بــود .نتیج ـهاش کنکــوری شــد بــا رتبــه ! 4042
بنابراین تصمیم گرفتم یک سال دیگر برای کنکور درس بخوانم و در مجموعهی آقای دیبازر ثبت نام کنم ...ادامه در خبرنامه بعدی ...
آیسا قاسمی
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بهار محمودیه رتبه  105گروه آزمایشی تجربی
وقتــی رتبــه ات خــوب نمیشــد والدیــن چیــزی نمیگفتند؟عکسالعمــل
آنهــا چــه بود؟
والدينــم نــه امــا خــودم در ابتــدا ناراحــت ميشــدم امــا ســعي ميكــردم
علــت را پيــدا كنم.
از زمانــی کــه ترازتــان را بــه خاطــر داریــد بگوییــد کــه ترازهــای اولیــه
شــما چنــد بــود؟
در آزمونهاي سنجش  ١١٠٠٠و قلم چي 6500
نحــوه پیشــرفت تــراز شــما چگونــه بــود؟ آیــا بــه تدریــج پیشــرفت
کردیــد؟
در آزمونهاي سنجش بله اما در قلمچي ترازم را تثبيت كردم.
آیــا اگــر بــرای آزمونــی آمــاده نبودیــد یــا بــه برنامــه نمیرســیدید
بــه فکــر غیبــت نمیافتادیــد؟ اگــر آزمونــی را بــد مــی دادیــد چــه
میکردیــد؟
تــا جايــي كــه برايــم مقــدور بــود ســعي ميكــردم شــركت كنــم امــا
متاســفانه چنــد آزمــون قلمچــي را از دســت دادم امــا در خانــه آن را
بررســي ميكــردم .درســي را كــه باعــث افــت تــرازم شــده بــود را پيــدا
ميكــردم و زمــان بيشــتري را بــه آن اختصــاص مــيدادم.
شما چند ساعت درس میخواندید؟
در روزهاي مدرسه  ٦-٥ساعت و روزهاي تعطيل  ١٢-١١ساعت
آیا به ارزیابی آزمون و کارنامه خود می پرداختید؟
بلــه دروســي را كــه باعــث كاهــش تــرازم شــده بــود را پيــدا ميكــردم
و بيشــتر بــه آنهــا اهميــت مـيدادم.
تــا چــه حــد خــودرأی هســتید؟ آیــا خــودرأی هســتید یــا بــه حــرف
هــای دیگــران هــم گــوش میدهیــد؟
حتمــاً بــا افــرادي كــه تخصــص بيشتــري دارنــد در زمينههــاي
مختلــف مشــورت ميكنــم ولــي در نهايــت بــا كمــك آن افــراد خــودم
تصميــم را ميگيــرم.
چــه شــد کــه بــه مجموعــهی برنامهســازی و برنامهریــزی دیبــازر
آمدیــد؟
از طريق يكي از دوستانم با مركز آشنا شدم.
یکــی از مشــکالت دانشآمــوزان ایــن اســت کــه اگــر برنامــه مدرســه
جلــو یــا عقــب باشــد نمیتواننــد تلفیــق کننــد شــما میتوانســتید؟
در ابتــدا خيلــي بــراي مــن ســخت بــود امــا بعــد از گذشــت چنــد مــاه
ايــن كار آســانتر شــد.
در ایام نوروز با برنامه مرکز همراه بودید؟
بله در اردو شركتكردم و با برنامه پيش ميرفتم.
آیــا تمایــل بــه شــتاب داشــتید کــه تــا عیــد درسهــا را تمــام کنیــد یــا
نــه؟
بيشــتر از اينكــه تــا عيــد تمــام كنــم تمايــل داشــتم كــه دروس را بــه
گونهايــي مطالعــه كنــم كــه زمانــي را كــه بــراي جمعبنــدي در نظــر
گرفتــه شــده واقعــا جمعبنــدي كنــم نــه مطالعــه.
شــما موفقیــت خودتــان را بــه چــه نســبت مــی دهیــد؟ بــه نوعــی
موفقیــت شــما حاصــل چیســت؟
به تالشهايم و كمكهاي پدر و مادرم و اقاي ديبازر و مدرسهام
چقدر خودتان را سختکوش و چقدر باهوش میدانید؟
بيشتر خودم را سخت كوش ميدانم تا باهوش
آیا ناامید یا دلسرد می شدید یا اتفاق می افتاد که از برنامه عقب بیافتید؟
بلــه هــم زمانــي نــا اميــد شــدم و هــم از برنامــه عقــب افتــادم امــا بــا
خــودم گفتــم كاري را كــه شــروع كــرده ام بايــد تمــام كنــم.
دستاورد شما از مرکز چه بوده است؟
بــا كمكهــاي مركــز توانســتم برنام ـهاي منظــم و كامــل داشــته باشــم
كــه ايــن موضــوع مهمتريــن بخــش موفقيــت در كنكــور اســت.
درســی هســت کــه در آن بــا چالــش مواجــه بــوده و بعــدا ً موفــق بــه
حــل آن شــده باشــید؟
درس شيمي هميشه براي من مشكل ساز بود.
تلقی شما از آینده و جایگاه خودتان چیست؟
بــه قــول آقــاي ديبــازر از اينجــا بــه بعــد حركــت بــه جلــو اســت تالشــم
ايــن خواهــد بــود كــه پيشــرفت داشــته باشــم.
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آیا نکته ای هست که بخواهید به کنکوری ها بیان کنید؟
بــه دانــش آمــوزان پيشــنهاد مــي كنــم كــه نگــران برنامــه ي مدرســه يــا
برنامــه ي مركــز نباشــند بــه هــر حــال تعــدادي زيــر مبحــث و مبحــث
هســت كــه بايــد تــا تيــر  ٩٧آن را مطالعــه كننــد.
اگر به عقب بر می گشتید بیشتر به چه چیزی توجه می کردید؟
بــه درس شــيمي .چــون در وســط ســال كمــي از آن دلســرد شــدم و
هميــن موضــوع باعــث شــد كــه در كنكــور سراســري هــم درصــد مــورد
قبولــي كســب نكنــم.
هدف شما برای ده سال آینده؟
دوســت دارم وارد كارهــاي تحقيقاتــي شــوم و بــا توجــه بــه رشــته ي
دانشــگاهيم بــه رشــته ي  Neuroscienceمشــغول شــوم.
نظرتان راجع به برنامه هفتگی مرکز چيست؟
يكــي از ويژگيهــاي خــوب برنامــه ،تعييــن نشــدن ســاعت بــراي هــر
فعاليــت بــود .بــه طــور كلــي برنامــه خيلــي قابــل اعتمــاد ،منظــم ،و
قابــل اجــرا بــود.
از کــی بــه مرکــز آمدیــد و نحــوه ی پیوســتگی شــما بــه کالسهــا
چگونــه بــود؟
از تابســتان ســال گذشــته بــه مركــز آمــدم و بــه طــور كامــل در كالسها
حضــور پيدا كــردم.
چــه شــد کــه بــه مرکــز آمدیــد و چــرا شــرکت در کالسهــا را ادامــه
دادیــد؟
وقتــي بــراي اوليــن بــار در كالسهــا شــركت كــردم و نظــم و
برنامههــاي آقــاي ديبــازر را ديــدم متوجــه شــدم چيــزي كــه بــه آن
نيــاز دارم هميــن برنامــه و نظــم اســت.
چقــدر مرکــز در موفقیــت شــما موثــر بــود و اگــر مرکــز نمیآمدیــد
رتبــه شــما چنــد میشــد؟
قطعــا خيلــي .بــا توجــه بــه روحي ـهاي كــه خــودم داشــتم اگــر صرف ـاً
ميخواســتم بــه برنام ـهي خــودم متكــي باشــم رتب ـهام چنــدان خــوب
نميشــد.
در دوران نــوروز و جمــع بنــدی چقــدر هماهنــگ بــا برنامــه مرکــز
بودیــد؟
چــون در ايــن زمانهــا مدرســه نميرفتــم و زمــان بــراي خــودم بــودم
كامـ ً
ا بــا برنامــه هماهنــگ بــودم.
آیا روش های موفق خودتان را از دوستانتان مخفی می کردید؟
بــه هيــچ وجــه اگــر كســي از مــن ســوالي ميپرســيد واقعيــت را
ميگفتــم و تمــام تالشــم بــراي كمــك بــه او ميكــردم .بــه نظــرم كمــك
كــردن بــه ديگــران ميتوانــد بازتــاب خوبــي در زندگــي خــودم داشــته
باشــد .درســت اســت كــه ايــن رقابــت اســت امــا فكــر نميكــردم كــه بــه
مــن آســيبي وارد شــود.
چطور میشد که از والدینتان کمک می گرفتید؟
مــن معمــوالً در همــهي مــوارد بــا آنهــا مشــورت ميكــردم بــراي
هميــن هميشــه بــه مــن كمــك ميكردنــد امــا در موضوعهايــي ماننــد
ايــن كــه چــه بخوانــم و چگونــه بخوانــم بــا آنهــا صحبــت نميكــردم
بــا آقــاي ديبــازر مشــورت ميكــردم.
چقدر از برنامهی آزمونها استفاده کردید؟
در هيچ آزموني از سنجش غيبت نكردم.
به نظر شما اولویت را باید به تستهای کنکور داد یا تألیفی؟
زدن هــر دو تســت مهــم اســت امــا قطعــاً تســتهاي كنكــور الويــت
هســتند.
نام و نوع مدرسه؟
منظومهي خرد
آیا در آزمونهای موسسات دیگر هم شرکت داشتید؟
بــه خاطــر برنامـهي مدرســه در آزمونهــاي گزينـهی دو .امــا برنامـهی
آقــای دیبــازر طــوری طراحــی شــده کــه از آبــان مــاه بــه بعــد از تمــام
آزمونهــا جلــو میافتادیــم.
آیا معلم خصوصی داشتید یا به آموزشگاه خصوصی میرفتید؟
فقــط بــراي درس شــيمي كــه برايــم مشكلســاز بــود چنــد جلســه
معلــم خصوصــي داشــتم.
مصاحبه گر :نیکا زمانی
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کنکور ،سه کلمه است!....

هــر ســاله تعــداد زیــادی از بچــه هایــی کــه در کنکــور سراســری شــرکت مــی کننــد در پایــان راه وقتــی کارنامــه کنکورشــان را مــی بیننــد بــه
شــدت شــوکه مــی شــوند و تعجــب مــی کننــد و اولیــن جملــه ای کــه بــه زبــان مــی آورنــد ایــن اســت کــه :بــه انــدازهی تالشــمان نتیجــه نگرفتیــم.
واقعـاً امــکان دارد در حــد تــاش یکســالمان نتیجــه نگیریــم؟!
فرمول موفقیت در راه کنکور باور داشتن به این  3کلمه است .ترس  +عالقه  +جدیت
تــرس :یــک داوطلــب کنکــوری بایــد بدانــد کــه یکســال از عمــر و زندگیــش را بــرای رســیدن بــه هدفــی کــه برایــش مهــم اســت صــرف مــی
کنــد پــس هــر آنچــه در تــوان دارد بایــد بگــذارد و تالشــش را بــه نتیجــه برســاند در ایــن راه قطع ـاً فــراز و نشــیب هایــی هســت (افــت نمــره-
خســتگی -حجــم بــاالی مطالعــه  -شــرکت نکــردن در جمــع هــای خانوادگــی و دوری از تفریحــات شــخصی و )...ولــی قطع ـاً هــدف شــما ارزش
یکســال کنتــرل کــردن ایــن فشــارها را دارد و بایــد تــرس از دســت دادن زمــان را داشــته باشــد!
عالقــه :همــه مــا عالقهمنــدی هایــی در طــول زندگیمــان داریــم کــه همــواره بــه دنبــال کســب آن هــا بــوده ایــم و در راه کنکــور هــم بــه همیــن
شــکل اســت بــا ایــن تفــاوت کــه همــه بــرای بهتریــن هــا تــاش مــی کننــد پــس بایــد تصــور دیگــران از مــا ،یــک حریــف قــدر باشــد!! از خودمــان
حریــف قــدری بســازیم و ایــن را بــه رقبــا ثابــت کنیــم بــا کســب تــراز و نمــرهی بــاال کارنامــه آزمــون هــای آزمایشــی و پایشهــا بــاور داشــته
باشــیم کــه میتوانیــم بــه بهتریــن رشــتهی مــورد عالقــه در دانشــگاه ایــده آل خــود برســیم .امــا همیشــه بایــد فکــر کنیــم کــه ایــن حجــم زمــان
و انــرژی کــه صــرف میکنیــم بایــد نتیجــه دار شــود و اگــر نشــود  ....تــرس از شکســت خــودش عاملــی اســت بــرای رســیدن بــه موفقیــت و
کمکــی اســت بــرای رهایــی از خســتگی و اگــر بــه نتیجـهی دلخــواه خــود و اطرافیــان دســت پیــدا نکنیــم خســتگی میمانــد و ترســمان هــم تحقــق
پیــدا مــی کنــد.
جدیــت :تمــام داوطلبــان کنکــوری بایــد از کــم کاریهــای خــود بترســند و بداننــد کــه در تمــام زمانهایــی کــه آنهــا از دســت مــی دهنــد گروهــی
در حــال مطالعــه هســتند و همیــن لحظــه لحظــه هــا ،در آخــر شــهر و دانشــگا ِه مــا را تعییــن میکنــد .جمل ـهی معروفــی را شــاید بارهــا شــنیده
ایــد کــه :جدیــت  ،مقصــد را نزدیــک میکنــد.
فرمــول موفقیــت  3کلمــه دارد ولــی ترکیــب ایــن ســه کلمــه دنیایــی از حــرف و تــاش اســت .در ایــن یکســال طــوری درس بخوانیــد کــه وقتــی
کارنامــه کنکورتــان را دیدیــد خودتــان از عملکردتــان راضــی باشــید و اطمینــان داشــته باشــید کــه همــه تالشــتان را کــرده ایــد و از خطاهــا و
اشــتباهاتی کــه در طــول یکســال بــا آن مواجــه میشــوید ،لــذت ببریــد و از خطاهــای خــود بــا مطــرح کــردن موضوعــات مشــاورهای مثــل «اعتمــاد
			
بهنفس کم ،اضطراب زیاد ،فراموشی ،عدم تمرکز ،وسواس فکری ،کمبود وقت و  »...فرار نکنید!
شیما جوادپور

بعضی درس ها را یاد نمی گیرم! بدم می آید...
گاه پیــش مــی آیــد کــه دانــش آمــوز بــه دلیــل اینکــه درس یــا درس هایــی را دوســت نــدارد ،از برنامــه ریــزی ،مطالعــه و یادگیــری آن
ســر بــاز میزنــد .امــا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد کــه بــرای موفقیــت در کنکــور بایــد بــه تمــام درس هــا بــه طــور یکســان توجــه کــرد.
حــال چــه بایــد کــرد؟
ایجــاد عالقــه :بــرای ایــن امــر الزم اســت کــه اطالعــات اولیــه و کــم حجمــی راجــع بــه مطلبــی کــه مــی خواهیــد یــاد بگیریــد داشــته باشــید.
هــر چــه اطالعــات اولیــه شــما دربــاره ی موضوعــی بیشــتر باشــد ،کشــش بیشــتری نســبت بــه یادگیــری آن مطلــب خواهیــد داشــت و تمرکــز
بیشــتری هــم بــه دســت خواهیــد آورد.
یــاد گرفتــن قانــون و روش مطالعــه هــر درس :شــناخت قانــون هــر چیــز ،شــما را بــه یادگیــری آن موضــوع بیشــتر عالقــه منــد مــی کنــد .بــرای
مثــال شــما زمانــی کــه قانــون و قواعــد یــک بــازی را بدانیــد از تماشــای آن بــازی لــذت بیشــتری مــی بریــد .پــس ســعی کنیــد تــا روش مطالعــه
خــاص هــر درس را از برنامــه ریــز خــود یــاد بگیریــد( .ســاختار برنامــه ریــزی)
ترجمــه متــن بــه زبــان ذهنــی خــود :توجــه کنیــد کــه زبــان کتــاب درســی ســاده و قابــل فهــم بــرای همــه اســت .شــما بایــد بعــد از مطالعــه
مطالــب درســی ،متــن هــا ،نمودارهــا و فرمــول هــا را بــه زبــان ذهنــی خودتــان بیــان کنیــد تــا یادگیــری بهتــری داشــته باشــید.
ایجــاد هیجــان در یادگیــری :در روانشناســی مــی گوینــد مطالبــي کــه بــار هيجانــي بيشــتري دارنــد ،بيشــتر درحافظــه مــي ماننــد و بهتــر بــه
خاطــر آورده مــی شــوند .پــس مثــال هــای مهیــج و شــادی آفریــن بزنیــد تــا بــه عالقــه و تمرکــز شــما کمــک کنــد.
دقــت در برنامــه ریــزی :برنامــه ای کــه در یــک روز حجــم زیــادی از مطالــب دشــوار را در بــر میگیــرد ســبب مــی شــود کــه گرایــش و عالقــه بــه
ادامــه ی مطالعــه در شــما از بیــن بــرود .بهتــر اســت کــه درس هــای آســان و دشــوار را در یــک روز پشــت ســرهم قــرار دهیــد و یــا درس هایــی
کــه بیشــتر دوســت داریــد بــا آن هــا کــه دوســت نداریــد را پشــت ســر هــم قــرار بدهیــد.
شیرین امیری
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