چگونه دروس عمومی را باالی  80درصد بزنیم ؟
رو 
شهــای فــوق عالــی بــرای کســب
باالتریــن درصدهــا در دروس عمومــی

ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه محصل ایرانی

یکــی از مهــم تریــن مســائلی کــه شــما عزیــزان بایــد بــرای حضــور
موفــق در کنکــور سراســری بــه اون توجــه ویــژه ای داشــته باشــید
ایــن هســت کــه از همیــن االن وقــت مناســبی رو بــه مطالعــه دروس
عمومــی اختصــاص بدیــد.
توجــه نداشــتن کنکــوری هــا بــه دروس عمومــی دالیــل عمــده ای
داره .تفکــر اشــتباهی کــه در مــورد دروس عمومــی در بیــن کنکــوری
هــا وجــود داره ،ایــن هســت کــه فکــر مــی کنــن بــا مطالعــه بیشــتر
درس هــای اختصاصــی و رســیدن بــه درصــد های بــاال در ایــن دروس
میتونــن رتبــه خیلــی خوبــی در کنکــور سراســری بــه دســت بیــارن.
دســته دیگـهای از کنکــوری هــا ترجیــح میــدن به جــای زمان گذاشــتن
بــرای مطالعــه دروس عمومــی درسهــای اختصاصــی خودشــون رو
مطالعــه کنــن .یــک دســته دیگــه ،کنکــوری هایــی هســتن کــه در
بعضــی از مباحــث عمومــی (مثــل زبــان فارســی ،عربــی و یــا ریدینــگ
و کلــوز تســت زبــان) احســاس ضعــف میکنــن و دوســت نــدارن برای
مطالعــه ایــن مباحــث وقــت بــذارن.
مــا در ایــن کتابچــه ســعی کردیــم بــا دادن راهکارهــای ســاده ،بــه
شــما کمــک کنیــم تــا بــه درصدهــای عالــی بــرای چهــار درس عمومــی
در کنکــور سراســری برســید.
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چگونه دروس عمومی را باالی  80درصد بزنیم ؟

شروع قدرتمند

همــه گروههــای تحصیلــی اعــم از ریاضــی ،تجربــی ،انســانی ،هنــر و
زبــان در کنکــور سراســری بایــد بــه ســواالت چهــار درس عمومــی یعنی:
ادبیــات و زبــان فارســی ،عربــی  ،دیــن و زندگــی و زبــان انگلیســی
پاســخ بــدن .ســهم هــر یــک از ایــن درس هــا در کنکــور  ۲۵ســوال
هســت .یعنــی شــما بــا پاســخ درســت دادن بــه هــر تســت عمومــی
 ۴درصــد بــه دســت میاریــد.
تعــداد تســت هایــی کــه از هر مبحــث عمومــی هــا در کنکور سراســری
طــرح میشــه بــه این شــکل هســت:
درس ادبیات:
معنی لغات ادبیات ۳ :تست
تاریخ ادبیات ۳ :تست
امال صحیح کلمات ۲ :تست
آرایههای ادبی ۳ :تست
زبان فارسی ۵ :تست
قرابت معنایی ۹ :تست
درس عربی:
ترجمه و تعریب عربی ۸ :تست
سواالت مفهومی از متن عربی کنکور ۴ :تست
تجزیه و تحلیل ۳ :تست
شکل گذاری (اعراب گذاری)  ۲ :تست
قواعد عربی ۸ :تست
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درس دین و زندگی:
تقریبــا  ۷۵تــا  ۸۰درصــد ســواالت بــا تاثیــر مســتقیم آیــات و روایــات
قابــل پاســخ دادن هســتن.
درس زبان:
گرامر زبان ۳ :تست
تست معانی لغات زبان ۷ :تست
کلوز تست ۵ :تست
ریدینگ ۱۰ :تست
نحــوه مطالعــه هــر یــک از مباحــث دروس عمومــی بــرای رســیدن بــه
درصدهــای عالــی
ادبیات
درس ادبیــات جــزء درسهایــی هســت کــه میتونــه خیلــی رتبــه شــما
رو جابجــا کنــه .ایــن درس رتبــه ســاز تریــن درس عمومــی بــه شــمار
میــره ،میتونیــد متوجــه بشــید بــاالی  %90زدن ایــن درس چقــدر در
نتیجــه نهایــی شــما تاثیــر گــذاره موثــره.
معانــی لغــات و تاریــخ ادبیــات :شــما میتونیــد معانــی لغــت هــای
ادبیــات کــه در انتهــای هــر یــک از کتــاب هــا قــرار داره رو جــدا کنیــد
و همیشــه همــراه خودتــون داشــته باشــید.
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در مــورد تاریــخ ادبیــات ،میتونیــد از کتــاب هــای مبحثــی موجــود
در بــازار اســتفاده کنیــد .هــر دوی ایــن مباحــث رو میتونیــد در زمــان
هــای مــرده خودتــون ،مثــل زمــان رفــت و برگشــت بــه مکانهــای
خــاص و یــا در اتوبــوس و هــر جــای دیگــه ای کــه بیــکار هســتید،
مطالعــه کنیــد.
در مطالعه لغات انتهای کتاب باید به موارد زیر دقت کنید:
 .1تمــام معانــی یــک لغــت را بخونیــد .مثــا افــگار :آزرده ،زخمــی،
خســته ،مجــروح
 .2فقــط بــه دونســتن یکــی از معانــی اکتفــا نکنیــد و تــک تــک معانی
رو حفــظ کنید.
 .3واژه هایــی کــه توضیحــات زیــاد دارن رو هــم بــا دقــت بخونیــد.
مثــا توضیحــات کلماتــی ماننــد توتیــا ،تنبوشــه ،ژاژ ،پــرت و پــا و …
بهترین راه برای تاریخ ادبیات
اســتفاده از تکنیــک تصویرســازی و یــا رمزگردانــی بــرای تاریــخ ادبیات
راهــکاری عالــی بــرای بــه خاطــر ســپردن ایــن مبحث هســت.
تصویــر ســازی بــه ایــن شــکل اســت کــه مطالــب مهــم رو بصــورت
یــک داســتان فانتــزی در میاریــم تــا بهتــر در ذهــن بمونــه
مثل(( :کتاب ریشه در ابر اثر محمدرضا عبدالملکیان))
تصــور کنیــد کــه علــی عبدالمالکــی ریــش هــاش انقــد بلنــد شــده کــه
رفتــه در ابــر.
و امــا رمزگردانــی اتصــال ابتــدای کلمــات کلیــدی یــک متــن اســت
کــه بــه شــکل یــک کــد  ،کلماتــی را در ذهــن مــا تداعــی میکنــه.
مثــل(( :آثــار الکســاندر دومــا عبارتنــد از النــه های ســیاه ،مــادام کاملیا،
کنــت مونت کریســتو ،ســه تفنگــدار ،لویــی چهاردهــم و پانزدهم))
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اگــر حــروف ابتدایــی ایــن آثــار را ادغــام کنیــم بــه کلمــه لــم کســل
میرســیم.
میتونیم بگیم  :الکساندر دوما َلم داده و ِکسل شده.

امال
بــرای حرفــه ای شــدن در دونســتن امــا صحیــح لغــات حتمــا بــه
مــوارد زیــر عمــل کنیــد:
در زمــان مطالعــه لغــات انتهــای کتــاب بــه واژه هایــی کــه میتونــن
مــورد امالیــی داشــته باشــن توجــه کنیــد.
مثــا کلمــه جــال (دام  ،تلــه) مــورد دیگــر امالیــی نــدارد و بــه یــک
شــکل نوشــته میشــود.
امــا کلمــه صیانــت (نگهــداری) رو طــراح میتونــه بــه صــورت ســیانت
یــا ثیانــت بیــاره تــا دقــت شــما رو بســنجه

آرایه ادبی
ســه تســت از ایــن مبحــث در کنکــور ســوال داریــد ،توصیــه مــا بــرای
ایــن آرایــه هــای ادبــی ایــن هســت کــه در ابتــدا ســعی کنیــد کلیــت
هــر یــک از آرایــه هــا رو بــه خوبــی یــاد بگیریــد .در قــدم بعــدی بــا
بررســی تســت هــای سراســری کنکــور هــای گذشــته میتونیــد بــه
مهــارت الزم بــرای پاســخ گویــی بــه ســواالت برســید .شــما بایــد یــاد
بگیریــد کــه بــا هــر ســوال آرایــه چطــور برخــورد کنیــد و ایــن مهــارت،
تنهــا و تنهــا از طریــق تســت زنــی بــه دســت میــاد.
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قرابت معنایی
در درجــه اول شــما بایــد بــا کلیــت شــعرهای ســه کتــاب ادبیــات
دبیرســتان آشــنایی داشــته باشــید .شــما بــرای اینکــه بتونیــد بــه ۹
ســوال قرابــت معنایــی در کنکــور سراســری پاســخ بدیــد ،بایــد بتونیــد
منظــور طــراح ســوال و منظــور کلــی هــر یــک از بیــت هــای صــورت
ســوال و گزینــه هــا رو بــه خوبــی درک کنیــد .شــما بایــد یــاد بگیریــد
یــک بیــت رو درســت و صحیــح بخونیــد ،بــرای اینــکار میتونیــد
شــب هــا قبــل از خــواب  ۱۵دقیقــه دیــوان حافــظ مطالعــه کنیــد.
البتــه فرامــوش نکنیــد هــر چقــدر بیشــتر بــرای قرابــت تســت بزنیــد،
ســرعت عمــل شــما در پاســخ گویــی بــه تســت هــا افزایــش پیــدا
میکنــه ،شــما بــرای جــواب دادن بــه  ۲۵ســوال ادبیــات فقــط و فقــط
 ۱۸دقیقــه زمــان داریــد.

زبان فارسی
اگــر تســت هــای سراســری رو بررســی کنیــد ،متوجــه میشــید از  ۵تــا
 ۶مبحــث زبــان فارســی بیشــترین تعــداد ســواالت در کنکــور سراســری
طــرح میشــه .عقــل ســلیم حکــم میکنــه بعــد از یادگیــری هــر یــک از
مباحــث ،تســت های سراســری رو بررســی کنیــد .اگــر در زدن بعضی از
تســت هــای زبــان فارســی مشــکل داریــد ،نگــران نباشــید چرا کــه این
موضــوع مشــکل خیلــی از کنکــوری هاســت بنابرایــن روحیــه خودتون
رو از دســت ندیــد و بــرای بــه دســت آوردن مهــارت در پاســخگویی به
ســواالت زبــان فارســی بایــد دوز تســت زنــی خودتــون رو بــاال ببریــد.
بهتریــن راه بــرای تســلط بــر زبــان فارســی حــل تســتهای کنکــور
ســالهای گذشــته و تجزیــه و تحلیــل اونهــا و همچنیــن داشــتن
تســتهای دوره ای و هفتگــی بــرای مــرور درس هایــی کــه قبــا
خو ند ید .
ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه

7

irmohasel.com

شروع قدرتمند

درس عربی
ترجمــه و تعریــب :بــه جــرات میتونــم بگــم کــه بــا یادگرفتــن ۲۰
تــا  ۳۰نکتــه میتونیــد بــه  ۸ســوال ترجمــه عربــی بــه راحتــی پاســخ
بدیــد .تــو ایــن مبحــث هــم بایــد یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا هــر
تســت ترجمــه برخــورد کنیــد .تســت زدن مهــم تریــن اصــل بــرای
موفقیــت در ســواالت ترجمــه هســت .هفتــه ای  ۳۰تــا  ۴۰تســت
ترجمــه میتونــه همیشــه شــما رو آمــاده نگــه داره.
بــرای پاســخگویی بــه تســت هــای ترجمــه خونــدن و دونســتن معنی
لغــات عربــی چنــدان راهگشــا نیســت .امــا بــه شــما دوســت عزیــز
توصیــه میشــه کــه بــرای خوانــدن لغــات آخــر کتــاب عربــی حتمــا
وقــت بــذاری بــه ویــژه افعــال و اســامی جمــع مکســر کــه بســیار
مهــم هســتن .شــناخت زمــان افعــال ،حــروف ،قواعــد اعــراب گــذاری
و کمــی دانســتن لغــت بــه ترجمههــای عربــی بــه فارســی و فارســی
بــه عربــی کمــک میکنــه.
قواعــد عربــی ۸ :تســت قواعــد عربــی کــه از کتــاب هــای دوم و
ســوم دبیرســتان طــرح میشــه .مباحثــی مثــل (معتــل ،معرفــه و
نکــره ،اعــراب هــای فرعــی و محلــی و تقدیــری ،مســتثنی ،معلــوم
و مجهــول ،وصــف و اضافــه ،نواســخ منــادی ،حــال ،تمییــز و …) از
جملــه مباحــث مــورد عالقــه طراحــان کنکــور سراســری هســت .بعــد
از یادگیــری قواعــد عربــی ،میتونیــد روی متــن هــای کتــاب درســی
قواعــد رو پیــاده کنیــد و کل متــون عربــی رو تجزیــه و تحلیــل کنیــد.
تســت هــای سراســری رو چندیــن مرتبــه بررســی کنیــد .زدن تســت
هــای کنکــور هــای گذشــته بــه مراتــب ارزش بیشــتری نســبت بــه
تســت هــای تالیفــی دارد.
ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه
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نکاتی برای درک بهتر قواعد:

 .1قواعــد رو بعــد از خونــدن یکبــار بــا چشــمان بســته بــرای خــود
توضیــح بدیــد.
 .2بــه مثالهــا و نمونههــا دقــت کنیــد و ســعی کنیــد اونهــا رو
بخاطــر بســپارید.
 .3پــس از مطالعــه هــر درس از روی منبــع کمــک آموزشــی حتمــا
تمرینهــای کتــاب درســی را حــل کنیــد.
 .4بــرای یادگیــری عربــی مباحــث رو بــه ترتیــب پایــه از عربــی  ۱بعــد
عربــی  ۲و ســپس عربــی  ۳مطالعــه کنیــد.
 .5پــس از مطالعــه هــر درس بالفاصلــه تعــدادی تســت حــل کنیــد
تــا مطالــب و قواعــد خــوب در ذهنتــون تثبیــت بشــه.
چرا قواعد عربی کنکور را فراموش میکنم؟
فراموشــی در هــر درســی ممکنــه کــه پیــش بیــاد و قطعــا دالیــل
بســیار زیــادی میتونــه داشــته باشــه کــه از حیطــه بحــث مــا خــارج
هســت.
امــا در ایــن مقالــه نکاتــی بــه شــما پیشــنهاد میکنــم کــه احتمــال
فراموشــی رو بــه شــدت کاهــش میــده و اگــر ایــن گامهــا را کامــل
اجــرا کنیــد طولــی نمیکشــه کــه بــه یکــی از غولهــای عربــی کنکــور
تبدیــل بشــید!
از جــزوه و منبــع آموزشــی طبقــه بنــدی شــده و مبحثــی اســتفاده
کنیــد.
بجــای حفــظ کــردن هــر قاعــده بــرای هــر کــدوم از آنهــا مثالــی در
ذهــن داشــته باشــید.
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در هنــگام مطالعــه قواعــد از اونهــا یادداشــت بــرداری و خالصــه
نویســی کنیــد.
بالفاصلــه پــس از مطالعــه هــر مبحــث حتمــا تعــدادی تســت حــل
کنیــد.
پــس از یادگیــری و حــل تســت یــک مبحــث اون رو رهــا نکنیــد و در
زمانهــای مقــرر مــرور و حــل تســت مجــدد داشــته باشــید.
بجــای خونــدن دوبــاره منبــع آموزشــی از خالصههــای خــود اســتفاده
کنیــد( .بــا تکنیــک های مــرور)

آیا لغات عربی کنکور را حفظ کنم؟
بــرای حــل ســواالت عربــی کنکــور نیــاز مســتقیمی بــه حفــظ لغــات
کتــب عربــی نداریــد.
امــا بــرای تســلط و تمرکــز بیشــتر بــه صــورت و گزینــه هــای تســت
بهتــره بــر لغــات انتهــای کتــاب هــم مســلط باشــید.
در بیــن لغــات افعــال و اســامی مکســر و همچنیــن حــروف از اهمیــت
بیشــتری برخوردار هســتن.
نکتــه :در زمــان خونــدن لغــات  ،افعــال رو بــه شــکل مصــدری ترجمــه
نکنیــد و ســعی کنیــد معنــای دقیــق فعــل را بــر حســب صیغــه و
زمــان اون بگیــد.
حتمــا اصطالحــات مهــم عربــی را از کتــب درســی پیــدا کنیــد و اونها
رو بخونیــد چــون در حــل تسـتهای درک مطلــب بــه کارتــون میــاد
و ســعی کنیــد لغــات و اصطالحــات را در متــن درس و جملــه یــاد
بگیریــد.
ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه
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دین و زندگی

درس دیــن و زندگــی بــه دلیــل ماهیــت توصیفــی اون و ظاهــر ســاده
ای کــه داره بســیار گــول زننــده هســت .چــون اغلــب دانــش آمــوزان
فکــر میکنــن کــه ایــن درس حفظیــه ،پــس میشــه بــه راحتــی اون
رو در کنکــور  ۱۰۰زد ،امــا غافــل از اینکــه در ســالهای اخیــر طراحــان
چنــان تســتهای ترکیبــی و مفهومــی از ایــن درس طــرح میکنــن
کــه واجبــه خــط بــه خــط کتــاب هــای دیــن و زندگــی را حفــظ کــرد.
بــرای درس دیــن و زندگــی ســواالت از  ۳کتــاب دوم و ســوم و پیــش
دانشــگاهی یــا همــون ســال چهــارم دبیرســتان طــرح میشــه .بــا
توجــه بــه کنکــور هــای  ۶ ،۵ســال اخیــر بــه راحتــی میتونیــد متوجــه
اهمیــت آیــات و روایــات بــرای پاســخ دادن بــه ســواالت ایــن درس
بشــید.
شــما بایــد بتونیــد رابطــه درســتی بیــن ایــات ایــن ســه کتاب درســی
برقــرار کنیــد .عــاوه بــر ایــن بایــد بــه ارتبــاط آیــات بــا متــن کتــاب
درســی هــم دقــت کنیــد .دینــی جــزو دروس مطالعاتــی اســت و شــما
بایــد کامــا بــه اون تســلط داشــته باشــید.
ایــن هنــر شماســت کــه یــک آیــه رو بــه طــور کامــل حفــظ کنیــد و یا
بــا بــه خاطــر ســپردن انتهــا و ابتــدای هــر آیــه متوجــه منظــور کلــی
اون بشــید .بــرای اینکــه بهتــر بتونیــد مباحــث مختلــف ایــن درس
رو مطالعــه کنیــد ،بــه شــما توصیــه میکنــم قبــل از شــروع مطالعــه
کتــاب درســی  ۵ ،تــا  ۱۰تســت کنکــور هــای گذشــته رو نــگاه کنیــد تــا
متوجــه دیــد طراحــان کنکــور بشــید.
ایــن کار بــه شــما اجــازه میــده تــا در حیــن مطالعــه فــرق مطالــب
مهــم و پــر اهمیــت رو از ســایر بخــش هــای یــک درس تشــخیص
بدیــد.
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بطــور کلــی در درس دیــن و زندگــی کنکــور  33نــوع تســت طــرح
میشــود:
 .1آیات
 .2متن (متن درس _ اشعار _ احادیث _ روایات)
 .3ارتباط بین دو دسته قبلی
بــرای مطالعــه دیــن و زندگــی کنکــور زیــاد تفاوتــی نــداره کــه از کتــاب
درســی اســتفاده کنیــد یــا کتــاب کمــک آموزشــی امــا اگــر از کتــاب
هــای کمــک آموزشــی اســتفاده کنیــد ایــن مزیــت رو داره کــه پیــام
آیــات و همچنیــن ارتبــاط بیــن آیــات و روایــات و احادیــث و … رو
بــرای شــما مشــخص کــرده و قطعــا زحمــت شــما را کمتــر میکنــه.
نکتــه :اگــر میخوایــد از دی وی دی هــای آموزشــی اســتفاده کنیــد
حتمــا قبلــش کتــاب یــا کتــاب کمــک درســی خودتــون رو خــوب
خونــده باشــید.
روش خواندن و یادگیری موثر آیات چیست؟
مشکل عمده دانش آموزان سر و کله زدن با آیات هست.
روش خوندن آیات رو در  ۴گام :
.1خواندن آیه
 .2خواندن معنی آیه
 .3خواندن پیام آیه
 .4ارتباط بین آیه و متن درس
وظیفــه اصلــی شــما در درس دیــن و زندگــی کنکــور یــاد گرفتــن
مفاهیــم و پیــام آیــات و روایــات هــر درس هســت.
ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه
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آیــات درس دیــن و زندگــی را چگونــه حفــظ کنیــم تــا تســت هــای
آن را بزنیــم؟
 _۱تصویر سازی
ایــن تکنیــک دقیقــا مثــل تصویــر ســازی در درس ادبیــات کنکــور
هســت .بــا ایــن تفــاوت کــه شــما بایــد کلمــات کلیــدی رو در آیــات
پیــدا کنیــد و اونهــا را تبدیــل بــه تصاویر کــرده و بــه ذهن بســپارید.
ــدوا فِ ی َنــا َل َن ْه ِد َی َّن ُهــمْ ُســ ُب َل َنا َوإ َّن َّ
اه ُ
یــن َج َ
الل َ
ــه َلمَ َ
ــع
مثــال) َوالَّ ِذ
َ
ِ
ِین ﴿ ﴾۶٩عنکبــوت
ْالمُ ْح ِ
ســن َ
ایــن آیــه بــه پنجمیــن برنامــه بــرای رســیدن بــه حقیقــت بندگــی و
اخــاص یعنــی انجــام عمــل صالــح اشــاره داره.
تصویــر ســازی  :آقــای محســن صالحــی کــه ســبیل دارد بنــده بــا
اخالصــی اســت.
 _۲کد گذاری
در ایــن تکنیــک بایــد یــک یــا چنــد کلیــدواژه در آیــات پیــدا کنیــد
و بــا خودتــون قــرار داد ببندیــد کــه هــرگاه ایــن کلمــات رو در آیاتــی
دیــدم یعنــی اون آیــه مربــوط بــه فــان موضــوع هســت.
مثال ُقل َّ
الل ُه َخال ُِق ُک ِّ
ی ٍء َو ُه َو ْال َواحِ ُد ْال َق َّه ُار ﴿﴾۱۶
ل َش ْ
ِ
َ
َّ
ُق ْ
ل ُه َو الل ُه أ َح ٌد ﴿﴾۱
َ
َو َلمْ ی ُ
ن َل ُه ُک ُف ًوا أ َح ٌد ﴿﴾۴
َک ْ
کــد :هــرگاه در آیــه ای کلمــات احــد و الواحــد بــود آیــه دربــاره اصــل
توحیــد یعنــی یگانگــی خداونــد و توحیــد در خالقیــت اســت.
ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه
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بــرای کســب درصــد بــاالی ایــن درس چــه مطالبــی رو از دیــن و
زندگــی کنکــور بایــد بلــد باشــیم؟
از شــما بــه عنــوان یــک داوطلــب حرفــه ای کنکــور انتظــار میــره کــه پس
از خوانــدن هــر درس بــه مــوارد زیر مســلط بشــید:
معنی و پیام آیات
موضوع و مخاطب آیات
قبل و بعد آیه
رابطه آیات با یکدیگر
رابطه علت و معلولی در آیات و متن
پیدا کردن ارتباط معنایی بین مفاهیم دروس مختلف
رابطه آیات و روایات و احادیث و اشعار با متن و تیتر آن
در خوندن آیات و روایات به این نکات توجه کنید:
• موضوع اصلی آیه یا حدیث چیه؟
• چه کسی این حدیث رو گفته؟
• این آیه خطاب به چه کسانی هست؟
• نزول این آیه برای چه زمان و مکانی هست؟
• کلمــات کلیــدی آیــه یــا حدیــث کدومــه؟ ایــن مــورد خیلــی مهمــه.
حتمــا کلمــات کلیــدی هــر آیــه یــا حدیــث را پیــدا کنیــد.
• بررســی کنیــد ایــن آیــه بــا کــدوم آیــات دیگــر یــا اشــعار کتــاب ارتبــاط
معنایــی و مفهومــی داره.
توجــه کنیــد بیشــترین ســواالت دیــن و زندگــی همیــن قرابــت معنایــی
بیــن آیــات ،احادیــث و اشــعار کتــاب هســت.
• حتما پاراگراف باال و پایین آیه یا حدیث مورد نظر رو بخونید
• ترجمه دقیق آیات رو بدونید.
• توجــه توجــه توجــه ،بخــش اندیشــه و تحقیــق رو بخوبــی مطالعــه
کنیــد.
ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه
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زبان انگلیسی

گرامر زبان:
 ۳تســت ابتدایــی درس زبــان بــه گرامر ایــن درس ارتبــاط داره .از بین
 ۱۴درس ســال ســوم و پیــش تنهــا گرامــر  ۵ ،۴تــا از ایــن درس هــا
بســیار پــر اهمیــت هســت و همیشــه توجــه طراحــان رو بــه خــودش
جلــب میکنــه .شــما میتونیــد کل قواعــد زبــان ســوم و پیــش رو تنهــا
در یــک برگــه خالصــه کنیــد و همیشــه بــا مــرور کــردن اون ،مباحــث
رو بــرای خودتــون یــادآوری کنیــد .تســت هــای سراســری بــه تنهایــی
بــرای پاســخ دادن بــه ســواالت ایــن بخــش کفایــت میکنــه.
لغات زبان:
درس زبــان انگلیســی بــه خصــوص لغــات ایــن درس جــزو مباحــث
فــرار هســتند .حتــی دبیــر هــای زبــان کــه هــر روز در حــال تدریــس
ایــن درس بــه مخاطــب هــای خودشــون هســتند هــم بایــد مــرور و
تکــرار داشــته باشــن .بنابرایــن اگــر معانــی لغــات ایــن درس پــس از
مدتــی از یادتــون رفــت زیــاد تعجــب نکنیــد .شــما بایــد ســعی کنیــد
هــر روز خودتــون رور بــا لغــات انگلیســی درگیــر کنیــد .امــا توجــه
داشــته باشــید کــه بلــد بــودن لغــات بــه تنهایــی نمیتونــه بــه شــما
کمــک زیــادی بکنــه .شــما بایــد یادبگریــد کــه چطــور یــک جملــه
انگلیســی رو ترجمــه کنیــد .بهتریــن راهــکار تســت زنــی در حجــم
زیــاد هســت .لغــات زبــان جــزو معــدود مباحــث کنکــور سراســری
هســت کــه تســت هــای تالیفــی اســتاندارد رو بــرای تمریــن و تکــرار
بــه شــما توصیــه میکنیــم .شــما بایــد تســت هــای جدیــد بــا ایــده
هــای نــو رو بررســی کنیــد ،تــا روز کنکــور بــا زدن تســت لغــت لــذت
ببریــد.
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گرامر

گرامــر زبــان انگلیســی کنکــور بســیار کــم حجــم و در عیــن حــال مهمه.
بــرای تســلط بــر گرامــر وقتــی کــه درس رو از کتــاب کمــک آموزشــی
خوندیــد ،نــکات کلیــدی و اصلــی درس رو بصــورت خالصــه بــرای
خودتــون یادداشــت کنیــد و حتمــا یــک مثــال هــم بــرای هــر قاعــده
بنویســید.
بعــد از خالصــه نویســی گرامــر حتمــا چنــد تســت از گرامــر همــان
درس حــل کنیــد تــا مطلــب خــوب در ذهنتــان جــا بیفتــه و از آن بــه
بعــد ســعی کنیــد هفتــه ای یــک بــار خالصــه هــای گرامــری خودتون
رو مــرور کنیــد و  ۲۰تســت هــم از مجمــوع گرامرهــا بزنیــد.
لغت
اولیــن دغدغــه دانــش آمــوزان کنکــور در زبــان انگلیســی حفــظ لغــات
هســت .و ایــن مشــکل محــدود بــه زبــان انگلیســی نمیشــه بلکــه در
ادبیــات و عربــی هــم یقــه اونهــا رو میگیــره.
لغــات رو بصــورت حجمــی و فشــرده نخونیــد بلکــه بــه تعــداد کــم و
مســتمر کار کنیــد.
پیشــنهاد مــن ایــن هســت کــه هــر روز  ۲۰لغــت زبــان انگلیســی رو
بخونیــد.
لغات رو طبق قوانین مرور(بهتون میگم) مرور کنید.
برای یادگیری فعال تر سعی کنید لغات رو در متن یاد بگیرید.
بــرای کلمــات بــد قلــق (دشــوار) تصویــر ســازی کنیــد تــا بهتــر در
ذهنتــان بمونــه.
سعی کنید هر هفته  ۴۰تست لغت بزنید.
ایــن  ۴۰تســت رو در روزهــای هفتــه پخــش کنیــد .اگــر قوی هســتید
دوتــا  ۲۰تــا و اگــر ضعیــف هســتید  ۴تــا  ۱۰بزنید.
معمــوال  ۷تســت از  ۸تســت لغــت در ســطح کتــب دبیرســتان اســت
کــه مــی توانیــد بــه راحتــی اون هــا رو پاســخ دهیــد
ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه
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درک مطلب زبان انگلیسی و عربی
در کنکــور سراســری بــرای هــر دو درس عربــی و زبــان بــا متــن هــای
چنــد خطــی رو بــه رو میشــید .مشــکل اساســی اکثــر شــما ایــن
هســت کــه نمیتونیــد متــن رو بــه خوبــی بــرای خودتــون ترجمــه
کنیــد.
بــرای ترجمــه درســت و اصولــی یــک متــن انگلیســی یــا عربــی بایــد
تســلط نســبتا خوبــی روی لغــات داشــته باشــید ،در کنــار بلــد بــودن
معانــی بایــد ســرعت خوبــی در خونــدن ایــن متن ها داشــته باشــید.
ســرعت بــاال در مطالعــه متــن هــای عربــی و زبــان بــا تمریــن و تکــرار
زیــاد بــه دســت میــاد.
شــما بایــد از همیــن حــاال بــه خودتــون قــول بدیــد کــه هفتــه ای ۳
تــا  ۴متــن بــرای هــر کــدوم از ایــن درس هــا تمریــن کنیــد .مطمئــن
باشــید شــما تنهــا افــرادی نیســتید کــه از مواجهــه شــدن بــا متــن
هــای طوالنــی تــرس داریــد ،بنابرایــن روحیــه خودتــون رو از دســت
ندیــد و بــه جــای افســوس خــوردن ،تمریــن و تکــرار خودتــون رو
بیشــتر کنیــد .بهتریــن منبــع بــرای درک مطلــب هــای زبــان و عربــی،
کنکــور هــای سراســری ســال هــای گذشــته اســت.
توجــه کنیــد کــه بــه دســت آوردن درصدهــای تــاپ در دروس عمومی
نیازمنــد کار عجیــب و غریبــی نیســت .همونطــور کــه دیدیــد مــا تمام
مباحــث ایــن  ۴درس رو براتــون بــه طــور جداگانــه بــاز کردیــم و
گفتیــم کــه بــا انجــام دادن کار هــای کوچــک امــا بــه صــورت مســتمر
میتونیــد نتایــج فــوق العــاده کســب کنیــد .کافیــه از همیــن امــروز
روزی  ۲تــا  ۳ســاعت بــرای ایــن مباحــث زمــان بزاریــد.
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و یــک تســت هــم کمــی دشــوارتر از بقیــه طــرح میشــه کــه اگــر بــه
کلیــت زبــان انگلیســی اشــراف داشــته باشــه میتونیــد بــه اون هــم
پاســخ بدیــد.
نکات مهم برای پاسخگویی به سواالت درک مطلب:
ایــن عــادت رو در خودتــون بــه وجــود بیاریــد کــه بعــد از خونــدن
متــن انگلیســی اون رو بــه فارســی ترجمــه نکنیــد .یعنــی ضمــن
خونــدن متــن انگلیســی  ،معنــاش رو در ذهــن خودتــون مجســم
کنیــد.
ایــن عــادت ســرعت خونــدن و درک مطلــب شــما رو چندیــن برابــر
میکنــه و مانــع از دوبــاره خوانــی میشــه.
زمانــی کــه بــا کلمــه ای نــا آشــنا مواجــه شــدید ســعی کنیــد بــا
خوانــدن ســایر کلمــات معنــا و مفهــوم جملــه رو حــدس بزنیــد.
حفــظ کــردن متــرادف هــا و متضادهــای واژگان بســیار مفیــد ،چــرا
کــه بســیاری از ســواالت درک مطلــب رو بــدون اتــاف وقــت  ،تنهــا
بــا نــگاه کــردن متــرادف و متضــاد خواســته شــده در ســوال بــدون
رجــوع بــه متــن بــه راحتــی میشــه پاســخ داد.
بــه دو خــط ابتدایــی و دو خــط پایانــی متــن توجــه ویــژه ای داشــته
با شید .
تیــپ ســواالت درک مطلــب بــه ایــن گونــه اســت کــه دربــاره کلمــه x
در متــن بــه چــه نکاتــی اشــاره شــده اســت؟
مترادف یا متضاد کلمه مشخص شده در متن کدام است؟
نظر و ایده اصلی متن چیست؟
طبق متن فوق نویسنده با کدام عبارت زیر موافق است؟
حتما گزینه ها و عبارات غیر منطقی را حذف کنید.
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مــن شــنیدم کــه در ســواالت زبــان انگلیســی کنکــور  ،لغــات خــارج از
کتــاب درســی هــم وجــود دارد…
بله کامال درسته!!!
امــا اصــا جــای نگرانــی وجــود نــداره  ،چــون اگــر شــما بــه لغــات
کتــب درســی مســلط باشــید
ندونستن اون لغات ناآشنا صدمهای به فهم جمله نمیزنه.
طــراح ســواالت کنکــور جمــات و گزینههــای تســت رو جــوری قــرار
میــده کــه اگــر شــما بــه گرامــر و لغــات کتابهــای درســی مســلط
باشــید بتونیــد تســت رو حــل کنیــد.

ضمیمه ویژه برنامه چهارماهه

19

irmohasel.com

برای شروع کردن نیازی نیست عالی باشی
اما برای عالی بودن باید شروع کنی!

فتح قلههای موفقیت در کنکور
همراه با محصل ایرانی
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