 فروردین؛ ماه سرنوشتساز برای داوطلبان آزمون سراسری 
فروردینماه ازاینجهت که قرار است حدود پنجششم مباحث آزمون سراسری موردمطالعه و آزمون قرار گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است.
هم تجربه و هم برنامهی سالانهی موسسههایی که آزمونهای آزمایشی برگزار میکنند این موضوع را تائید میکنند.
در برنامهی سالانهی سنجش در  13فروردین کل کتابهای پایهی دوم و سوم مورد آزمون قرار میگیرد و داوطلبانی که در آزمونهای
سنجش شرکت میکنند باید خود برای این آزمون آماده نمایند.
در برنامهی سالانهی گزینه دو در  31فروردین ،پایهی سوم و بخشی از پیشدانشگاهی  2و در آزمون  13فروردین پایهی دوم و بخش
دیگری از پیشدانشگاهی  2مورد آزمون قرار میگیرد.
در برنامهی سالانهی قلم چی و گاج هر دو در  1فرودین درسهای عمومی دوم  +زبان فارسی و زبان انگلیسی سوم و بخشی از درس های
اختصاصیِ پایه (دوم  /سوم) ،در آزمون  31فروردین پیشدانشگاهی ( 3تکرار آزمون  22دی) و در  13فروردین بخشی از درسهای عمومی پایهی
سوم ،بخشی از درس های اختصاصیِ پایه (دوم  /سوم) و بخشی از پیشدانشگاهی  2مورد آزمون قرار میگیرد.
همانگونه که ملاحظه میشود در فروردینماه مطالعهی درسهای دوم و سوم در برنامهی همه موسسهها مشترک است و تنها تفاوت در
مطالعه درسهای پیشدانشگاهی است؛ برخی موسسهها در فروردین برای پیشدانشگاهی برنامه ندارند (مثل سنجش) برخی بیشتر روی
پیشدانشگاهی  2تأکیددارند (مثل گزینه دو) و برخی روی پیشدانشگاهی  3و بخشی از پیشدانشگاهی  2تأکیددارند (مثل قلم چی و گاج)
↓نکته اینجاست که هر داوطلب با هر شرایطی که دارد میتواند خود را با این برنامهها هماهنگ نماید:
داوطلبانی که درسهای پایه را نخواندهاند میتوانند در این مدت شروع کنند و اگر نمیتوانند همهی مطالب را بخوانند از هر کتاب
بخشهایی را انتخاب کرده و بخوانند؛
داوطلبانی که پایه را خواندهاند اما خوب مسلط نیستند فروردینماه فرصت مناسبی است که با شیوههای صحیح تکرار بر مباحث خواندهشده
مسلط شوند؛
 و سرانجام اینکه داوطلبانی که تا قبل از فروردین همه درسها را خواندهاند میتوانند به شیوهی سه هفته یکبار ـ کمتر یا بیشتر ـ و با
روشهای صحیح ،درسهای همهی پایهها (دوم ،سوم ،پیش) را همراه با آزمونهای جامع و آزمونهای سراسری سالهای قبل تکرار نمایند و به
تسلط کامل برسند.

نکتهی مهم :در زمانهای تکرار چنانکه میتوانید بهراحتی و آسانی مطالب را تکرار کنید به کارتان ادامه دهید تا کتاب تمام شود اما اگر
در جریان تکرار متوجه شدید که مسلط نیستید بهتر است بعد از خواندن دو یا سه فصل ،فصلهای قبلی را مجدداً تکرار کنید! و بعد به سراغ
فصلهای بعدی بروید.
چگونگی تکرار برای جمعبندی و مرورهای آخر:1
چگونگی تکرار مطالب درسی در درسهای حفظی و مفهومی (مانند دین و زندگی ،زیستشناسی):
 -3تکرار از روی متن کتاب درسی :یعنی از «ب بسمالله تا ن پایان» و تا آنجا که ممکن است سر بالا یعنی بدون نگاه به کتاب یا با نگاههای کمتر
(بهصورت فراخوانی فعال) مطالب را در ذهنتان مرور کنید .بهترین و کاملترین تکرار در درسهای حفظی و مفهومی همین روش است؛ اما اگر
به این روش نتوانستید میتوانید بهطور مستقیم به اطلاعات نگاه کنید و رد شوید.
 -2تستهای مضربی :به منظور اطمینان از یادگیری مطالب تکرار شده بهتر است از تستهایی که قبلاً زدهاید یا حتی از منبع جدید تعدادی
تست بهصورت مضربی از عدد پنج یا ده یا  ...انتخاب کنید و بزنید.

 -1آزمونهای جامع موسسهها :تا آزمون سراسری هر موسسه سه آزمون جامع مطابق آزمون سراسری برگزار میکند و این فرصت خوبی است
که کل محتوای مطالب درسی را جمعبندی کنید.
 -4آزمونهای سراسری سالهای قبل :جهت آشنایی و آگاهی از نحوهی سؤالهای آزمونهای سراسری ،شایسته است که تعدادی از آزمونهای
سالهای قبل نیز در خانه یا مدرسه برگزار کنید یا بهصورت تکدرس از خود آزمون بگیرید.
چگونگی تکرار مطالب در درسهای حل کردنی (مثل ریاضی و فیزیک):
 -3تستهای شاخص :منظور از تستهای شاخص تستهایی است که الگو است ،نمونه است ،مراحل حل مسئله را دارد ،یک تیپ خاص است و
از این تیپ چند نمونه تست در کتاب های کمک درسی هست .درواقع این تستها از میان همان تستهای کتاب کمکآموزشی یا جزوه یا  ...در
مرحلهی اول تستزنی قبل ًا انتخابشده است .با زدن تستهای شاخص کل مباحث تکرار میشود.
 -2تستهای مضربی
 -1تست از منابع جدید :چنانچه وقت داشته باشید و در دو مرحلهی قبل موفق و مسلط بوده باشید میتوانید از منابع جدید استفاده نمایید و
تست بزنید.
 -4آزمونهای جامع موسسهها
 -5آزمونهای سراسری سالهای قبل
 تکرار درسهای دارای قواعد (مثل عربی):
 -3تست از چند موضوع مختلف باهم :یعنی از چند موضوع (فعل مضارع ،فعل معلوم و مجهول ،نواسخ ،فعل ناقص و  )...باهم تست بزنید تا
بتوانید موضوعها را از هم تشخیص دهید؛ در صورت نیاز قواعد را مرور کنید.
 -2آزمونهای جامع موسسهها
 -1آزمونهای سراسری سالهای قبل
یادآوری :ممکن است برخی از درسها ترکیبی از حفظی و مفهومی ،حل کردنی و یا دارای قواعد باشد که برای تکرار باید از روشهای خاص هر
درس استفاده کرد.
نکتهی آخر:

زمان شروع و تعداد آزمونهای جامع و یا آزمونهای سراسری سالهای قبل بستگی به آمادگی داوطلب دارد؛ قرار نیست همهی داوطلبان آزمون
سراسری از یکزمان شروع کنند و یا به یک تعداد آزمون بدهند!
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 -1این قسمت (چگونگی تکرار) بهصورت مفصل قبلا در روزنامه طلوع  72آذر  1931منتشرشده است.

