
 

 ریآزمون سراس/نقشه ی راه برای داوطلبان کنکورتا از تابستان 

 با چه کیفیتیو ، چه موقع، درسی، از چه پایه ای یعنی اینکه چهمون سراسری تشخیص دقیق اولویت ها برای داوطلبان آز مشاور :   

هی . بدیمحسوب می شود موفقیت در آزمون سراسریبرای پیمودن راه  «نقشه ی راه»این به عنوان د مساله ی بسیار مهمی است و نبخوان

برای هر دوره  نوشتاراست در دوره های مختلف ممکن است اولویت هر داوطلب با داوطلبان دیگر متفاوت باشد؛ به همین جهت در این 

 بیشتر از یک اولویت در نظر گرفته شده است. 

، این است که قبل از ورود به هر دوره بایستی از دوره ی قبل، ارزیابی دقیقی نکته ی اساسی که همه ی داوطلبان باید در نظر داشته باشند

 تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند.  بعدداشته باشند تا بتوانند برای ورود به دوره ی 

 :)برای داوطلبان آزموسراسری( اولویت بندی برنامه های درسی 

به جهت اینکه هنوز فاصله ی چندانی از  -1؟ چرااست.  سومو  دوماولویت اول در دوره ی تابستان با درس های پایه های  تابستان :

منطقی تر است. تابستان فرصت مناسبی برای آسان تر و امتحانات نهایی )سوم(  نگرفته اید، مرور و  تست زدن درس های پایه ی سوم 

تسلط بر درس های  -2با هم دارند.  درس های دوم و سوم ارتباط نزدیکی، بخصوص اینکه عموما ی باشدنیز ممرور درس های پایه ی دوم 

داوطلبان  در طول سال تحصیلی )به خصوص نیم سال اول( -3دوم و سوم به فهم بهتر مطالب در پایه ی چهارم کمک می نماید.  ی پایه

و بهتر است تکلیف درس های پایه را قبل از ورود به پایه ی چهارم  باشندگیر درس های پایه ی چهارم می آزمون سراسری بیشتر در

 .مشخص نمایند 

یا مدرسه ی شما زودتر از مهر کالس های پایه ی چهارم را شروع  -2بر درس های دوم و سوم تسلط کامل داشته باشید.  -1 البته اگر :

 .بخوانید، می توانید تعدادی از درس ها و یا کل درس های چهارم را ی داریدو یا شرایط خاص دیگر -3. نموده است

: در برخی از درس های پایه  البته اگرجمع بندی درس های دوم و سوم   -2تکرار و تمرین ـ تست زدن   -1 نوع فعالیت تابستان :

هم « مطالعه»های چهارم را شروع کرده اید و اگر درس ضعف دارید مسلما بایستی آن درس ها به صورت عمیق و مفهومی مطالعه شود. 

 می شود. هبه برنامه ی شما اضاف

بدلیل اینکه شما برای اولین بار می خواهید این درس  -1؟ چرامی باشد.  چهارماولویت اول درس های پایه ی   مهر ماه  تا نوبت اول :

بخشی از سوالهای آزمون سراسری از سال چهارم می باشد  -2ها را بخوانید و معموال هر فصل یا بخش با قسمت های بعدی ارتباط دارد

 . به هر حال شما می خواهید در این سال فارغ التحصیل هم بشوید و خواندن درس های چهارم امری بدیهی استو  -3

ا ر یا هردو سوم یااگر شما بر درس های چهارم تسلط دارید و آنها را به خوبی پیش می برید،  می توانید درس های پایه دوم البته اگر : 

البته به طور معمول درس های پایه ی دوم حدودا در سه ماهه ی اول و درس های پایه سوم حدودا در سه  به طور همزمان به پیش ببرید.

  . ماه ی دوم خوانده می شود

تست  -3تکرار تمرین درس ها در فواصل زمانی مختلف  -2مطالعه ی عمیق و مفهومی درس ها  -1 نوع فعالیت از مهر تا نوبت اول :

  آزمون های آزمایشی -4 زدن



ی ممی باشد که معموال نیمی از کتاب را شامل  درس های نوبت اول کتاب های سال چهارم: اولویت با جمع بندی مبحثی  نوبت اول

 در امتحانات نوبت اول نیز موفق می شوید.  -2در هر درس نیمی از کتاب جمع بندی می شود  -1 چرا؟شود. 

وقت اضافه داشته باشید و یا بر مطالب پایه ی چهارم تسلط داشته باشید می توانید درس  ،اگر شما در ایام امتحاناتِ هر درسالبته اگر : 

 ید بخصوص درس های مرتبط با همان درسی که امتحان دارید. های پایه ی دوم و سوم را هم بخوان

البته اگر  در برخی درس ها ضعف داشته باشید مسلما بایستی آن درس ها به صورت عمیق و   .تکرار و تمرین ـ تست زدن نوع فعالیت :

 .کنیدمفهومی مطالعه 

 می باشد.  ادامه ی درس های پایه ی چهارماولویت اول خواندن بعد از نوبت اول تا حدود یک هفته قبل از عید : 

بدلیل اینکه معموال درس های پایه ی چهارم ادامه دارد و به هر حال به جهت اینکه برای اولین بار می خواهید این درس ها را  چرا؟

ی از سال چهارم می باشد و اینکه بخشی از سوال های آزمون سراسر بخوانید و معموال هر فصل یا بخش با قسمت های  بعدی ارتباط دارد

 درس های پایه ی چهارم باید خوانده شود!

  .را بخوانید یا هردو سوم یااگر شما بر درس های پایه ی چهارم تسلط دارید می توانید به طور همزمان درس های پایه های دوم البته اگر : 

آزمون های  -4تست زدن  -3س ها در فواصل زمانی مختلف تکرار و تمرین در  -2مطالعه ی عمیق و مفهومی  درس ها  -1 نوع فعالیت :

 آزمایشی

 است، البته درصدی از وقت خود پایه های دوم و سوماولویت اول با درس های  یک هفته قبل از عید تا تا پایان تعطیالت نوروزی  :

از مهر تا این ایام بیشتر درگیر درس های پایه ی چهارم بوده اید  چرا؟دارید.  نگهرا بایستی برای تکرار و تمرین درس های پایه ی چهارم 

 درس های پایه های دوم و سوم خوانده شود. ،و ایام عید فرصت مناسبی است که بیشتر

ا ر از وقت خود بخش عمده ایاگر شما درس های پایه ی چهارم را خوب نخوانده اید و بر آنها مسلط نیستید، ناچار بایستی البته اگر : 

 .اختصاص دهیددرس های پایه ی چهارم که در آنها ضعف دارید برای 

 -4در صورت ضعف در برخی از درس ها مطالعه ی عمیق و مفهومی درس.  -3تست زدن.  -2تکرار و تمرین درس ها  -1 نوع فعالیت :

 زمون های آزمایشیآ

 ؟چراخواهد بود. اولویت با درس های چهارم در این دوره  از پایان تعطیالت نوروزی تا یک هفته قبل از امتحانات نوبت دوم :

 آنها که هنوز ادامه ی در س های چهارم )مطابق برنامه ی مدرسه( را می خوانند، همچنان اولویت اولشان درس های پایه چهارم می باشد. 

اگر شما درس های پایه ی چهارم را تمام کرده اید ) مطابق برنامه ی مدرسه( و بر آنها مسلط هستید می توانید به درس های  البته اگر :

هارم ضعیف هستید و برای امتحانات آمادگی ندارید این ایام فرصت مناسبی چهمچنین اگر در برخی از درس های پایه دوم و سوم بپردازید. 

 ی هاست!برای جبران عقب ماندگ

به هر حال بایستی یک ارزیابی دقیقی از میزان تسلط بر درس های چهارم، سوم و دوم داشته باشید و بر اساس آن تصمیم 

 بگیرید.



در صورت ضعف در برخی از درس ها مطالعه ی عمیق و مفهومی درس ها  -3تست زدن  -2تکرار و تمرین درس ها -1 نوع فعالیت :

 آزمون های آزمایشی -4

موفقیت در  -1 چرا؟می باشد که کل کتاب را شامل می شود.  کتاب های سال چهارماولویت با جمع بندی مبحثی بت دوم : نو

بخشی از سوال های آزمون سراسری از کتاب  -3جمع بندی مبحثی و تسلط بر مباحث کتاب های سال چهارم  -2امتحانات نوبت دوم 

 های سال چهارم می باشد.

شما در ایام امتحاناتِ هر درس وقت اضافه داشته باشید و یا بر مطالب پایه ی چهارم تسلط داشته باشید می توانید به تکرار  اگرالبته اگر : 

 و تمرین و تست زدن درس های پایه ی دوم و سوم بپردازید، بخصوص درس های مرتبط با همان درسی که امتحان دارید. 

البته اگر در برخی از درس ها ضعف داشته باشید مسلما بایستی آن درس ها به صورت  -3تست زدن  -2تکرار و تمرین  -1 نوع فعالیت :

 می باشد( کل کتاب های سال چهارمعمیق و مفهومی مطالعه شود. آمادگی برای آزمون آزمایشی )که معموال جمع بندی 

فرض بر این است که شما  چرا؟می باشد.  بندی نهایی همراه با آزمون های جامعجمع  در این دوره مبنای کاربعد از نوبت دوم : 

 درس های چهارم و پایه )دوم و سوم( را خوانده اید و اکنون باید با برگزاری آزمون های جامع برای روز آزمون سراسری آماده شوید. تعداد

 سراسری( با شبیه سازی جلسه ی آزمون) اخیرهای سراسری چند سال آزمون ها بستگی به آمادگی شما دارد. پیشنهاد می شود از آزمون 

 استفاده نمایید.

اگر شما آمادگی الزم برای آزمون های جامع نداشته باشید باید بیشتر به تکرار و تمرین و تست های مبحثی بپردازید. آنچه  البته اگر :

گیری برای بار اول( توصیه نمی شود ـ البته موارد استثناء هم وجود مهم است اینکه در این دوره خواندن درس های جدید )به قصد یاد

دارد. به هر حال برای آنها که وقت کمتری دارند! یعنی نرسیده اند همه ی سر فصل های آزمون سراسری را بخوانند، توجه به ضرایب درس 

 ها و توزیع مباحث درس ها در آزمون سراسری ضروری است!

 تمرین و تکرار   -4رفع نقاط ضعف  -3 اخیرآزمون های سراسری چند سال  -2ن های جامع آزمو -1 نوع فعالیت :

ن بدون اینکه به ذه تمرین و تکرار مطالب آموخته شده؛ ، یعنی مرور خالصه نویسی ها، اختصاص داردمرور نهایی  بهیک هفته ی آخر : 

و آمادگی جسمی و  منطقیو  مثبتو داشتن انتظارات  توکل به خداکه با خود فشار بیش از حد وارد نمایید؛ نرم و راحت! و باالخره این

 موفقیت شما آرزوی ماست!برای شرکت در جلسه ی آزمون سراسری آماده شوید. روحی 
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