
   برای داوطلبان آزمون سراسری سازسرنوشتفروردین؛ ماه   

از اهمیت زیادی برخوردار است.  قرار گیرد آزمون و موردمطالعهراسری س آزمونمباحث  پنجششمکه قرار است حدود  جهتنیازا ماهنیفرورد

 .کنندیم دیتائاین موضوع را  کنندیمآزمایشی برگزار  یهاآزمونکه  ییهاموسسه یسالانه یبرنامههم تجربه و هم 

 یهاآزمونو داوطلبانی که در  ردیگیمدوم و سوم مورد آزمون قرار  یپایه یهاکتابفروردین کل  13در  سنجش یسالانه یبرنامهدر 

 باید خود برای این آزمون آماده نمایند. کنندیمسنجش شرکت 

دوم و بخش  یپایه فروردین 13و در آزمون  2 یدانشگاهشیپاز  یسوم و بخش یپایه، فروردین 31در  گزینه دو یسالانه یبرنامهدر 

 .ردیگیممورد آزمون قرار  2 یدانشگاهشیپ دیگری از

درس های نگلیسی سوم و بخشی از عمومی دوم + زبان فارسی و زبان ا یهادرسفرودین  1هر دو در  قلم چی و گاج یسالانه یبرنامهدر 

 یپایهعمومی  یهادرساز  یفروردین بخش 13و در دی(  22)تکرار آزمون  3 یدانشگاهشیپفروردین  31سوم(، در آزمون  پایه )دوم /اختصاصیِ 

 .گیردمیمورد آزمون قرار  2 یدانشگاهپیشبخشی از  وسوم(  /پایه )دوم  درس های اختصاصیِبخشی از  سوم،

و تنها تفاوت در مشترک است  هاموسسههمه  یبرنامهدوم و سوم در  یهادرس یمطالعه ماهنیفرورددر  شودمیکه ملاحظه  گونههمان

برنامه ندارند )مثل سنجش( برخی بیشتر روی  دانشگاهیپیشبرای در فروردین  هاموسسه است؛ برخی دانشگاهیپیش یهادرسمطالعه 

 )مثل قلم چی و گاج( ددارندیتأک 2 دانشگاهیپیشو بخشی از  3 یدانشگاهپیشمثل گزینه دو( و برخی روی ) ددارندیتأک 2 یدانشگاهپیش

 هماهنگ نماید: هابرنامهبا این خود را  تواندمی که دارد هر داوطلب با هر شرایطینکته اینجاست که ↓

 از هر کتاب را بخوانند مطالب  یهمه توانندمیندر این مدت شروع کنند و اگر  توانندمی اندنخواندهپایه را  یهادرسداوطلبانی که

 بخوانند؛ انتخاب کرده ورا  هاییبخش

شدهواندهخصحیح تکرار بر مباحث  هایشیوهبا فرصت مناسبی است که  ماهفروردین مسلط نیستنداما خوب  اندخواندهکه پایه را  وطلبانیاد 

 ؛مسلط شوند

  و با  ـ کمتر یا بیشتر ـ باریکسه هفته  یشیوهبه  توانندمی اندخواندهرا  هادرساینکه داوطلبانی که تا قبل از فروردین همه  سرانجامو

نمایند و به  رقبل تکرا هایسالسراسری  هایآزمونجامع و  هایآزمون)دوم، سوم، پیش( را همراه با  هاپایه یهمهی هادرس ،صحیح هایروش

 برسند. کامل تسلط

ما اگر ا تا کتاب تمام شود دهید و آسانی مطالب را تکرار کنید به کارتان ادامه راحتیبه توانیدمیتکرار چنانکه  هایزماندر  :مهم ینکته

ه سراغ و بعد ب تکرار کنید! مجدداًقبلی را  یهافصلبعد از خواندن دو یا سه فصل،  است در جریان تکرار متوجه شدید که مسلط نیستید بهتر

 بعدی بروید. یهافصل

 :1آخر یمرورهاو  یبندجمعچگونگی تکرار برای 

ی(:شناسستیزهای حفظی و مفهومی )مانند دین و زندگی، چگونگی تکرار مطالب درسی در درس 

کمتر  یهاگاهنو تا آنجا که ممکن است سر بالا یعنی بدون نگاه به کتاب یا با « الله تا ن پایانب بسم»یعنی از تکرار از روی متن کتاب درسی:  -3

اما اگر ؛ های حفظی و مفهومی همین روش استتکرار در درس نیترکاملمرور کنید. بهترین و  فراخوانی فعال( مطالب را در ذهنتان صورتبه)

 و رد شوید.طور مستقیم به اطلاعات نگاه کنید ید بهتوانبه این روش نتوانستید می

اید یا حتی از منبع جدید تعدادی یی که قبلاً زدههاتستمنظور اطمینان از یادگیری مطالب تکرار شده بهتر است از بهی مضربی: هاتست -2

 صورت مضربی از عدد پنج یا ده یا ... انتخاب کنید و بزنید.تست به

 



 
 

و این فرصت خوبی است  کندیمتا آزمون سراسری هر موسسه سه آزمون جامع مطابق آزمون سراسری برگزار : هاموسسهجامع  هایآزمون -1

 کنید. یبندجمعکه کل محتوای مطالب درسی را 

های است که تعدادی از آزمون شایستههای سراسری، های آزمونی سؤالجهت آشنایی و آگاهی از نحوههای قبل: های سراسری سالآزمون -4

 درس از خود آزمون بگیرید.صورت تکهای قبل نیز در خانه یا مدرسه برگزار کنید یا بهسال

های حل کردنی )مثل ریاضی و فیزیک(:چگونگی تکرار مطالب در درس 

حل مسئله را دارد، یک تیپ خاص است و یی است که الگو است، نمونه است، مراحل هاتستی شاخص هاتستمنظور از ی شاخص: هاتست -3

ی یا جزوه یا ... در آموزشکمکی کتاب هاتستاز میان همان  هاتستاین  درواقعهست.  در کتاب های کمک درسی از این تیپ چند نمونه تست

 شود.ی شاخص کل مباحث تکرار میهاتستاست. با زدن  شدهانتخابی قبلًا زنتستی اول مرحله

 ضربیی مهاتست -2

توانید از منابع جدید استفاده نمایید و ی قبل موفق و مسلط بوده باشید میچنانچه وقت داشته باشید و در دو مرحله: جدیدتست از منابع  -1

 تست بزنید.

 هاموسسهجامع  هایآزمون -4

 قبل هایهای سراسری سالآزمون -5

  ی دارای قواعد )مثل عربی(:هادرستکرار 

تست بزنید تا  باهمیعنی از چند موضوع )فعل مضارع، فعل معلوم و مجهول، نواسخ، فعل ناقص و ...( : باهمتست از چند موضوع مختلف  -3 

 را از هم تشخیص دهید؛ در صورت نیاز قواعد را مرور کنید. هاموضوعبتوانید 

 هاموسسهجامع  هایآزمون -2

 های قبلهای سراسری سالآزمون -1

ی خاص هر هاروشترکیبی از حفظی و مفهومی، حل کردنی و یا دارای قواعد باشد که برای تکرار باید از  هادرس: ممکن است برخی از یادآوری

 استفاده کرد. درس

 آخر: ینکته

داوطلبان آزمون  یهمهقبل بستگی به آمادگی داوطلب دارد؛ قرار نیست  یهاسالسراسری  هایآزمونجامع و یا  یهاآزمونزمان شروع و تعداد 

 شروع کنند و یا به یک تعداد آزمون بدهند! زمانکیسراسری از 

 

 3131  اسفندـ  زادهخواجهموفق و پیروز باشید ـ رزاق 

 شیراز 2 هیناحـ  1 بیدستغواحد خدمات راهنمایی و مشاوره دبیرستان استعدادهای درخشان شهید 

 

 است. منتشرشده 1931آذر  72در روزنامه طلوع  قبلا مفصل  صورتبه)چگونگی تکرار( این قسمت  -1 
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