تاکتیکهای افزاریش تراز آزمون
 +راهنمای عملی تحلیل آزمون
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی

چگونه ترازتان را در آزمون های آزمایشی افزایش دهید و به
یک داوطلب فوق العاده تبدیل شوید؟
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مقدمه
ـراز بــاالی  7000کســب
تــا بــه حــال آرزو داشــتید در آزمونهاتــون تـ ِ
کنیــد؟ کارنامــه آزمــون رو بــه هــر دوســت و آشــنایی نشــون بدیــد
ـراز باالتــون رو بدیــد!
و بــه قــول خودمــون پــز تـ ِ
ایــن روزهــا کســب تــراز بــاال در آزمونهــای آزمایشــی بــه نوعــی
یــک افتخــار محســوب میشــه و از اونجایــی کــه رســیدن بــه
ترازهــای بــاالی  7000ســند قبولــی شــما رو در بهترین دانشــگاههای
کشــور امضــا میکنــه میخــوام چنــد راهــکار عالــی بــه شــما نشــون
بــدم تــا در آزمونهــای آزمایشــی تبدیــل بــه یــک داوطلــب فــوق
ســتاره بشــید!
روشهــای معرفــی شــده در ایــن کتابچــه رو جــدی بگیریــد و بــا
تمــام تــوان اونهــا رو اجــرا کنیــد! بــه شــما قــول میــدم در صــورت
داشــتن صبــر و مداومــت ،در آزمــون تــراز دلخــواه خودتــون رو
کســب کنیــد.
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شما باهوش تر و بهتر از چیزی هستید که فکر میکنید
اشــتباه نکنیــد! کنکور یهــای کــه در آزمونهــای آزمایــش ترازهــای
عالــی بــه دســت میــارن از شــما باهوشتــر و بهتــر نیســتند .شــما
خیلــی باهوشتــر ،قــوی تــر و بــا اراده تــر از ایــن چیــزی هســتید
کــه فکــر میکنیــد.
خودتــون رو دســت کــم نگیریــد اگــر چنــد آزمــون تــراز دلخواهتون
رو کســب نکردیــد قــرار نیســت تــا آخر هــم به همیــن منــوال ادامه
داشــته باشــه! بــه قــول معــروف هر شکســتی مقدمــه پیروزیســت،
البتــه بــه شــرطی کــه از شکســتهامون درس بگیریــم و بــرای
بهتــر شــدن تــاش کنیــم.

با اینکه زیاد میخونم ،ترازم پیشرفت نمیکنه!
ممکنــه ایــن شــرایط بــرای هــر دانــش آمــوزی پیــش بیــاد .یعنــی
شــما در یــک بــازه ی زمانــی ،بــا ایــن کــه زمــان زیــادی رو بــرای
درس خونــدن صــرف کردیــد و اتفاقـ ً
ـا بــا دقــت و کیفیــت خوبــی
هــم مطالعــه داشــتید و بــا خودتــون فکــر مــی کنیــد کــه خیلــی
خــوب داریــد پیــش میریــد امــا بــا دیــدن نتیجــه آزمــون کامــا
از خودتــون و درس خوندنتــون نــا امیــد میشــید .ممکنــه نتیجــه
شــما اونقــدر ضعیــف باشــه کــه شــما رو کالفــه کنــه و پیــش
خودتــون بگیــد :تمــام حواســم رو بــرای درس گذاشــتم! حتــی
دیــدن تلویزیــون رو هــم کنــار گذاشــتم! چــرا رتبــم بهتــر نمیشــه؟
چــرا تــرازم بــاال نمیــاد؟ مشــکل از کجاســت؟
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توقع خودتون رو باال نبرید و منطقی باشید
خیلیهــا فکــر میکنــن بــرای افزایــش تــراز حتمــا بایــد در یــک
آزمــون خیلــی بخونــن و بــه یکبــاره از  4000بــه  6000برســند.
افزایــش تــراز بایــد منطقــی و معقــول باشــه ،نمیتونیــد بــه یکبــاره
انتظــار افزایــش تــراز  2000تایــی از خودتــون داشــته باشــید بایــد
گام بــه گام و پلــه بــه پلــه تــراز آزمــون رو افزایــش بدیــد .البتــه در
ایــن راه نبایــد اجــازه بدیــد ناامیــدی بــر شــما غلبــه کنــه ،بایــد بــا
روحیــه جنگنــده و ایمــان قــوی بــه خودتــون و هــدف زیبایــی کــه
داریــد ،پیــش بریــد.

برای پیشرفت در آزمون چیکار کنیم؟
صبر داشته باشید...
طبیعــی هســت کــه بعضــی از کارهــا دیــر بــازده باشــن .درس
خونــدن هــم از ایــن دســته کارهاســت ،امــا بایــد توجــه کنیــم کــه
اگــر بــا صبــر و پشــتکار بتونیــم اونهــا رو بــه ســرانجام برســونیم،
موفقیــت بزرگــی بــه دســت میاریــم .البتــه ایــن دیــر بــازده بــودن
هــم کامــا منطقیــه! یعنــی دانــش آمــوزی کــه مــدت کوتاهــی
هســت کــه بــه صــورت مفهومــی درس میخونــده و در ســالهای
قبــل هــم اصــا کنکــور مــورد توجهــش نبــوده! در دروس پایــه
اشــکال اساســی داره و همیــن باعــث میشــه تــا رونــد پیشــرفتش
کمــی کندتــر باشــه .پــس بایــد اول دقــت کنیــد کــه ایــن دیربــازده
بــودن منطقیــه.
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بــه جــای فکــر کــردن بــه نتیجــه کلــی آزمــون ،بــه نتیجــه
تــک تــک درسهــا توجــه کنیــد
اوال ایــن کار باعــث میشــه تــا شــما بــه طــور دقیــق تــری میــزان
پیشــرفت خودتــون رو در هــر درس بســنجید و نقــاط ضعــف و
ت رو بیشــتر بشناســید .عــاوه بــر ایــن  ،باعــث میشــه شــما
قــو 
پیشــرفتهای کوچیــک خودتــون رو ببینیــد و بــه آینــده خــوش
بیــن باشــید .پــس بــه جــای اینکــه فقــط روی تــراز کل متمرکــز
بشــید بــه درصدهــای هــر درس توجــه کنیــد.
این قاعد ٔه مهم رو فراموش نکن :راز موفقیت در
کنکور در «عالی بودن» نیست ،در «رشد کردنه»

سعی کنید نوسان نداشته باشید
ممکنــه یــه هفتــه بــا تمــام تــوان درس بخونیــد امــا هفتــه بعــد
چیــزی باعــث ناامیــدی یــا دلســرد شــدن شــما بشــه و مدتــی
ســاعت مطالعــه شــما کاهــش پیــدا کنــه و مدتــی بعــد هــم دوباره
یــک هفتــه خــوب درس بخونیــد و بــاز هــم افــت کنیــد .بــرای
موفقیــت در آزمــون نباید درس خوندن شــما نوســان داشــته باشــه،
اگــر میخوایــد در آزمــون نتیجــه خوبــی کســب کنیــد ،بایــد حتــی
اگــر مدتــی اوضــاع بــر وفــق مرادتــون نبــود حوصلــه بــه خــرج
بدیــد و دســت از تــاش بــر نداریــد .کلیــد موفقیــت شــما در ِگــرو
مداومــت داشــتن در مســیر رســیدن بــه اهدافتــون هســت.
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مهم ترین استراتژی افزایش تراز
حتمــا ایــن ســوال در ذهــن شــما شــکل گرفتــه کــه مهــم تریــن
اســتراتژی بــرای افزایــش تــراز چــه چیــزی هســت؟
بله درسته! تحلیل آزمون!
حتمــا شــنیدید کــه تحلیــل آزمــون از خــود آزمــون مهــم تــره ،شــما
آزمــون شــرکت میکنیــد تــا بــه اشــتباهات خودتــون پــی ببریــد و
نقــاط قــوت و ضعــف خودتــون رو بشناســید .شــما آزمــون شــرکت
میکنیــد تــا اشــتباهات ســر جلســه آزمــون آزمایشــی رو در کنکــور
سراســری تکــرار نکنیــد.
هــر چقــدر هــم کــه آزمــون رو خــراب کــرده باشــید ،تحلیــل آزمــون
از مهــم تریــن اقدامــات بعــد از آزمون هســت .بعــد از خــراب کردن
یــک آزمــون در صورتــی کــه ســواالت درســت و غلــط خودتــون
رو تحلیــل نکنیــد ،همیــن اشــتباهات رو در آزمــون بعــدی تکــرار
خواهیــد کــرد و فقــط روحیــه خودتــون رو بیشــتر از دســت میدید.
تحلیــل آزمــون رو جــدی بگیریــد ،حتــی اگــه تــراز آزمــون براتــون
ضــد حــال باشــه!
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برای تحلیل آزمون چیکار کنیم؟
دفتــری رو بــه تحلیــل آزمــون اختصــاص بدیــد و وقــت ویــژهای
رو بــرای ایــن کار در نظــر بگیریــد .مهــم اینــه کــه تحلیــل آزمــون در
همــون روز آزمــون صــورت بگیــره و بــه روز دیگــری موکــول نشــه.
تــک تــک ســواالتی رو کــه پاســخ ندادیــد و یــا غلــط داشــتید رو
بررســی کنیــد .هــر چنــد ایــن کار ســخته و حوصلــه مــی خــواد
ولــی شــما بایــد بــرای پیشــرفتتون ایــن ســختیها رو تحمــل
کنیــد .وقتــی آزمونهــا رو بررســی میکنیــد ،شــما بــا  ۴نــوع
ایــراد روبــرو میشــید -۱ :کمبــود معلومــات  -۲فراموشــی  -۳بــی
دقتــی  -۴کمبــود وقــت .در صورتــی کــه متوجــه بشــید ایــراد از
کجاســت راحــت تــر میتونیــد اون رو رفــع کنیــد.

مراحل تحلیل آزمون به شیوهی صحیح و استاندارد
بــه نمــرهی تــراز هــر درس نــگاه کنیــد .اگــر حــدود  ۵۵۰۰بــود،
عملکــرد شــما بــه میانگیــن تمامــی شــرکت کننــدگان نزدیکــه .البته
همیشــه میانگیــن بــرای مقایســه مطلــوب نیســت .میانگیــن تــراز
نفــرات برتــر آزمــون میتونــه معیــار مناســب تــری بــرای مقایســه
باشــه .میانگیــن نمــرهی نفــرات برتــر رو از نمــرهی خودتــون کــم
کنیــد و حاصلــش رو بــر  ۳۵۰تقســیم کنیــد .عــددی کــه بــه دســت
میــاد تعــداد ســواالتی هســت کــه بایــد بیشــتر از جــواب هــای
درســت فعلــی (بــدون در نظــر گرفتــن نمــره منفــی غلطهــا)
خودتــون پاســخ بدیــد تــا بــه حــد نفــرات برتــر برســید.
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مرحلــه دوم :ســواالتی رو کــه درســت جــواب دادیــد رو دوبــاره
بررســی کنیــد .پاســخنامه تشــریحی ســوال رو حتمــا بخونیــد و اگر
نکتــه جدیــدی پیــدا کردیــد یادداشــت کنیــد .بــه ایــن موضــوع
توجــه کنیــد کــه حتمــا تــک تــک ســواالت بایــد بررســی بشــن
حتــی ســواالت درســی کــه  ۱۰۰زدیــد.
نکتــه :حتمــا بایــد تس ـتهایی کــه درســت جــواب دایــد رو هــم
بررســی کنیــد ،گاهــی راههایــی غیــر از راه حــل هــای شــما بــرای
رســیدن بــه جــواب درســت وجــود داره و گاهــی راههــای خالصــه
تــر و بهتــر .گاهــی هــم تســت رو بــه صــورت شانســی درســت
جــواب دادیــم !
مرحلــه ســوم :بــه ســراغ ســواالتی بریــد کــه پاســخ ندادیــد و
اونهــا رو دوبــاره حــل کنیــد .اگــر بــه جــواب درســت رســیدید،
یکــی از دو حالــت زیــر در مــورد شــما صــدق میکنــه:
یــا در مدیریــت آزمــون ضعــف داریــد و در زمــان تعییــن شــدهی
آزمــون نتونســتید وقــت کافــی رو بــرای پاســخگویی ایــن ســوال
بذاریــد و یــا بــه خاطــر استرســی کــه در جلســه آزمــون داشــتید،
مانــع از تمرکــز حــواس شــما شــده و بــه همیــن خاطــر نتونســتید
بــه اون ســوال پاســخ بدیــد.
راه حــل :اگــر مشــکلتون از نــوع اول (مدیریــت زمــان) بــود ،بایــد
تســتهای زمانــدار رو در منــزل بیشــتر تمریــن کنیــد .کامــا بــه
زمــان بــی اهمیــت نشــید و ســعی کنیــد تــا ســریع تــر به ســواالت
پاســخ دهیــد .امــا اگــر مشــکلتان از نــوع دوم (اســترس در آزمون)
بــود ،بایــد راههــای مقابلــه بــا اســترس و روش هــای ایجــاد تمرکــز
رو تمریــن کنیــد .
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مرحلــه چهــارم :حــاال نوبــت ســواالتی هســت کــه بــه اونهــا
اشــتباه پاســخ دادیــد؛ اول پاســخنامه رو دقیــق میخونیــم و بعــد
علــت یابــی میکنیــم .دالیــل غلــط زدن تس ـتها میتونــه شــامل
اشــتباه محاســباتی ،شانســی جــواب دادن ،اشــتباه دیــدن عددهای
صــورت ســوال یــا گزینههــا ،عــدم تســلط و  ..باشــه .اشــتباه رایجی
کــه اکثــر کنکور یهــا در ســواالت محاســباتی مرتکــب میشــن ایــن
هســت کــه بــه محــض رســیدن بــه جــواب ،اگــر اون رو درون
گزینههــا دیــدن ،بــدون فکــر اون رو عالمــت میزنــن!
حتمــا بایــد توجــه داشــته باشــید کــه در کنکــور و حتــی آزمونهای
آزمایشــی ،گزینههــای ســواالت کامــا هوشــمندانه طراحــی شــده.
یعنــی هــر اشــتباه محاســباتی کــه ممکنــه انجــام بدیــد توســط
طــراح پیــش بینــی شــده و در گزینههــای ســوال قــرار گرفتــه .
حتمــا بــرای شــما پیــش اومــده کــه هــر جوابــی کــه بــه دســت
میاریــد ،در بیــن گزینــه هــا دیــده میشــه ،علــت ایــن موضــوع
همــون مــوردی هســت کــه در بــاال اشــاره شــد.
راه حــل :بــرای حــل هــر ســوال ،نقــاط حســاس و کلیــدی وجــود
داره کــه در واقــع مســیری کــه مــا بــرای رســیدن بــه جــواب طــی
مــی کنیــم بــه اونهــا بســتگی داره .قبــل از ایــن کــه شــما پاســخ
بــه دســت اومــده رو در پاســخ نامــه عالمت بزنیــد ،نقــاط و مراحل
کلیــدی رو ســریعا کنتــرل کنیــد و پــس از اینکــه مطمئــن شــدید،
گزینــه رو عالمــت بزنیــد.
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اشتباهات خودتون رو یادداشت کنید
شــما بایــد یــک دفتــری داشــته باشــید تــا هنــگام حــل مجــدد
ســواالتی کــه پاســخ نادرســت دادیــد ،اشــتباهی را کــه در حیــن
آزمــون مرتکــب شــده بودیــد ،بــه عنــوان یــک نکتــه و تجربــه
بنویســید .بــه ایــن صــورت کــه در اول صفحــه یادداشــت کنیــد
“اشــتباه متــداول در درس” و بعــد از اون اشــتباهات و نکتههــای
مربــوط بــه هــر درس را دقیقــا یادداشــت کنیــد بــرای اینکــه دیگــه
اون اشــتباه رو تکــرار نکنیــد .در صــورت تکــرار همــون اشــتباه بــرای
خودتــون جریمــهای بگیریــد ،مثــا جــواب دادن بــه  ۳۰ســوال از
همــون تیــپ رو در نظــر داشــته باشــید.

هیچ درسی رو سفید نزارید
من از عربی خوشم نمیاد پس تو آزمون سفید میزارم!
بــرای اینکــه ترازتــون بــاال باشــه ســعی کنیــد درســی رو صفــر
نذاریــد ،چــون بــه شــدت اثــر منفــی روی تــراز کل شــما داره.
ممکنــه در درس خاصــی ضعیــف باشــید یــا بــه طــور کل عالقـهای
بــه خوندنــش نداشــته باشــید ،بنابرایــن از تــرس نتیجــه نگرفتــن
اون درس یــا مبحــث رو کنــار میذاریــد .امــا توجــه کنیــد ،اگــر
میخوایــد تــراز باالیــی در آزمونهــا کســب کنیــد بایــد هیــچ
درســی رو در آزمــون ســفید نزاریــد.
بهتــره کــه خودتــون رو متقاعــد کنیــد روزانــه زمــان مشــخصی رو
بــه خوانــدن مطالــب مــورد نظــر اختصــاص دهیــد تــا رابط ـهی
بهتــری بــا ایــن نــوع درسهــا برقــرار کنیــد.
چگونه در آزمون ها بدرخشیم؟
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به اندازه کافی تست بزنید
اگــر فکــر میکنیــد فقــط بــا خونــدن درســنامه و تعــداد تســت
محــدود میتونیــد بــه تیپهــای مختلــف ســواالت تســلط پیــدا
کنیــد ســخت در اشــتباهید!
طبــق بررســیهای انجــام شــده کســایی کــه تعــداد تســتهای
بیشــتری رو حــل میکنــن بیشــتر از بقیــه در آزمونهــا موفــق
هســتند .تعــداد تسـتهای حــل شــده شــما رابطــه مســتقیمی بــا
درصــد و ترازتــون داره.
گاهــی اوقــات شــاید هنــوز در مبحثــی خاصــی بــه تســلط کافــی
نرســیدید بــرای همیــن تســتزنی رو شــروع نمیکنیــد .ایــن
کار اشــتباهه ،تســت زنــی بایــد همــراه بــا حــل کــردن ســواالت
تشــریحی باشــه هــر چقــدر تعــداد تسـتهای آموزشــی و آزمونــی
بیشــتری رو بــرای دروس مختلــف کار کنیــد بــا تیــپ تس ـتهای
بیشــتری آشــنا میشــید و بهتــر از پــس ســواالتی کــه در آزمــون
طــرح میشــن بــر میایــد.
در بعضــی از درسهــا مثــل دروس محاســباتی درصــد باالیــی از
موفقیــت شــما بــه زدن تسـتهای زیــاد برمیگــرده .در درسهــای
محاســباتی خونــدن جــزوه بــه تنهایــی هیــچ ســودی بــرای شــما
نــداره و بایــد بــه میــزان کافــی تســت زنــی رو در برنامــه روزانتــون
قــرار بدیــد .بــر عکــس در درســی مثــل زیســت شناســی بیشــتر از
تســت زنــی بایــد بــه مطالــب کتاب درســی تســلط داشــته باشــید
و بعــد بــه تســت زنــی در حجــم زیــاد اقــدام کنیــد.
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هدف گذاری کنید
سیســتم هــدف گــذاری چنــد از  10یکــی از کاربــردی تریــن روشهــا
بــرای گرفتــن نتیجــه عالــی در آزمــون هســت.
شــب قبــل از آزمــون بــرای تــک تــک درسهــا ،هــدف گــذاری
کنیــد .درصــدی کــه مدنظرتــون هســت رو بنویســید و تعــداد
ســواالتی کــه بــرای رســیدن بــه ایــن درصدهــا الزم هســت رو
مشــخص کنیــد .در نهایــت در آزمــون طمــع نکنیــد و بــه همــون
تعــداد ســؤالی کــه شــب قبــل هدفگــذاری کردیــد جــواب بدیــد.
در واقــع در ایــن روش شــما فقــط بــه ســواالتی کــه بلــد هســتید
پاســخ خواهیــد داد.
نکاتی که در هدف گذاری باید به اونها توجه کنید:
در هــر آزمــون شــما بایــد نهایتــا روی  2تــا  3درس هــدف گــذاری
کنیــد.
در هــدف گــذاری خودتــون قصــد افزایــش  %20تــا  %30در
درسهایــی کــه هــدف گــذاری کردیــد رو داشــته باشــید.
نبایــد هــدف گــذاری شــما باعــث بشــه کــه بــا گذاشــتن وقــت
زیــاد روی چنــد درس ،درصــد درسهــای دیگــه شــما پاییــن بیــاد.
بــرای رســیدن بــه درصــدی کــه قــرار هســت در آزمــون بزنیــد تــو
خونــه تمریــن کنیــد و از خودتــون آزمــون بگیریــد و ســعی کنیــد
اون درصــد رو در آزمــون خانگــی بــه دســت بیاریــد.
در صورتــی کــه روش خونــدن شــما در درســی کــه هــدف گــذاری
کردیــد درســت بــود ،ایــن روش رو هــر آزمــون تکــرار کنیــد.
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سبک و عادات مطالعاتی خودتون رو تغییر بدید
شــما بایــد ســبک مطالعــه خوبــی داشــته باشــید ،مثــا بــرای
ت شناســی کــه ضریــب  ۴در کنکــور اختصاصــی
درســی مثــل زیسـ 
تجربــی داره و از طرفــی بیشــترین ســواالت رو شــامل میشــه بایــد
روزانــه مــورد مطالعــه قــرار بگیــره.
گاهــی وقتهــا نتیجــه نگرفتــن از یــک درس بیشــتر بــه روش
مطالعــه اون درس برمیگــرده .اگــر مدتــی هســت درســی رو بــا یک
روش میخونیــد و نتیجــه هــم نمیگیریــد بهتــره روش خوندنتــون
رو عــوض کنیــد.
اســتفاده از روشهــای درســت رتبههــای برتــر بــرای مطالعــهی
درسهایــی کــه نتیجـهی مطلوبــی نگرفتیــد یــک راه میانبــر بــرای
رســیدن بــه نتیجــهی دلخواهتــون هســت.

مدیریت جلسه آمون
کنکــور فقــط دانــش درســی نیســت بلکــه ترکیبــی از دانــش علمــی
و مهارتهــای آزمــون دادن هســت .هــر چقــدر کــه درسهــارو بلــد
باشــید امــا نتونیــد آزمــون رو مدیریــت کنیــد ،بــه احتمــال زیــاد
هرگــز نتیجــه الزم رو نمیگیریــد .مدیریــت جلســه آزمــون یکــی از
مهــم تریــن مهارتهایــی هســت کــه بایــد یــاد بگیریــد.
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توصیــه میشــه در ش ـبهای مشــخص حــدود  ۱۰تســت از دروس
متفــاوت مثــا شــیمی ـ عربــی ـ فیزیــک (مجموعــا  ۳۰تســت)
از قســمتهای مختلــف رو در زمانــی مطابــق بــا اســتاندارد کنکــور
سراســری تمریــن کنیــد .البتــه در آزمونهــای اولیــه میتونیــد
مقــدار کمــی زمــان بیشــتری رو بــه خودتــون اختصــاص بدیــد
و ســپس بــه مــرور زمــان طــی چنــد آزمــون اون رو بــه زمــان
اســتاندارد برســونید.
بــه ایــن نکتــه حتمــا توجــه کنیــد ،تــا قبــل از اینکــه یادگیــری شــما
در مبحثــی کامــل نشــده و تســتهای آموزشــی مربــوط بــه اون
درس رو پاســخ ندادیــد ،ســراغ تسـتهای زمانــدار نریــد چــرا کــه
فقــط موجــب اتــاف وقــت و انــرژی شــما میشــه و هیــچ ســودی
بــرای شــما نــداره.

خستگی جسمی و ذهنی در جلسه آزمون رو کنترل کنید
در آزمونهــای طوالنــی بــه تدریــج خســتگی ذهنــی بــر شــما غلبــه
میکنــه و کارایــی الزم رو از دســت میدیــد .ایــن کاهــش کارایــی
عــاوه بــر خســتگی ذهنــی ،خســتگی جســمی رو هــم شــامل
میشــه .اختــال در گــردش خــون زمانــی کــه بــه مــدت طوالنــی
روی صندلــی نشســتید اتفــاق میفتــه و خســتگی خــاص خــودش
رو بــه همــراه داره .روی صندلــی بــدون حرکــت نباشــید و هــر از
گاهــی دســت ،پــا ،کمــر و گــردن خودتــون رو تکــون بدیــد.
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عجلــه نکنیــد ولــی ســرعت رو بــه خــرج بدیــد :بــرای داشــتن
ســرعت عمــل بایــد تمرینــات زیــادی داشــته باشــید .ســرعت عمــل
بــا عجــول بــودن متفاوتــه! عجلــه آفــت هــر آزمــون هســت و
موجــب اشــتباهات زیــادی در پاســخگویی بــه ســواالت میشــه.
در ســر جلســه تمرکــز خودتــون رو افزایــش بدیــد :ممکنــه نســبت
بــه محــرک هــای محیطــی مثــل قــدم زدن مراقبیــن حســاس
باشــید و نتونیــد ســر جلســه بــه طــور کامــل تمرکــز کنیــد .بــرای
حــل ایــن مشــکل بهتــره کــه حتمــا تکنیکهــای تمرکــز حــواس رو
تمریــن کنیــد و حساســیت خودتــون رو نســبت بــه محرکهــای
محیطــی کاهــش بدیــد تــا بتونیــد آزمــون خوبــی رو پشــت ســر
بذاریــد.
زمــان آزمــون رو در نظــر داشــته باشــید :هــر از گاهــی بــه ســاعت
نــگاه کنیــد و زمــان باقــی مونــده رو بررســی کنیــد .مدیریــت زمــان
ســر جلســه آزمــون رو بــا تمریــن هــای فــراون تــو خونــه یــاد
بگیریــد چــرا کــه در کنکــور سراســری کنتــرل زمــان یکــی از اصــول
مهــم و حیاتــی بــرای رســیدن بــه موفقیــت هســت.
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برنامه ریزی شخصی مطابق با ویژگیهای فردی شما
اولیــن چیــزی که بــرای موفقیــت در کنکــور نیــاز داری ،یــک برنامه
ریــزی همــراه و همســو بــا اهدافـ ِ
ـت کــه مــا در طــرح برنامــه ریزی
ـل ایرانــی بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تــو چطــور
شــخصی محصـ ِ
طبــق یــک برنامــه ریــزی حرف ـهای پیــش بــری و بــه هدفهــای
قشــنگت برســی .اگــر ســردرگم و بــی برنامــه هســتی و نمیدونــی
بایــداز کجــا شــروع کنــی ،مــا کمکــت میکنیــم.

بــرای ثبــت نــام در طــرح هــای برنامــه ریــزی الماســی و
طالیــی و همچنیــن کســب اطالعــات بیشــتر بــه آیــدی
تلگرامــی  @mohaselirani97پیــام بدیــد.
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