به نام خداوند جان و خرد
نکات قابل توجه در دوران جمع بندی :

بهترین روش جمع بندی کنکور روشی مبتنی بر حل مجموعه سواالت
کنکور سال های اخیر است که در مقاله زیر به طور مختصر به
چگونگی انجام آن اشاره می کنیم.

.1روش آزمون دادن:
در روز مشخص شده در برنامه شخصی مجموعه ی معین(مثال کنکور
سال  )93را پیش روی خود قرار دهید ،حتی االمکان سعی کنید شرایط
و استانداردهای یک آزمون را برای خود فراهم کنید
یعنی از ساعت  8صبح شروع به حل آزمون کنید و  9:15دست از
عمومی کشیده و تا  12:5آزمون را به اتمام برسانید.
از تک صندلی و لوازم مورد نیاز مثل آب ،شکالت ،دستمال ،مداد و
پاک کن و ...استفاده کنید.
برای رسمی تر شدن آزمون می توانید بصورت دسته جمعی و با
دوستان خود آزمون را برگزار کنید.
.2تکنیک های حین آزمون:
تکنیک های آزمون دادن را می توان به دو بخش مدیریت کلی آزمون
و مدیریت درس به درس تقسیم کرد؛

مدیریت کلی آزمون:
این بخش شامل تکنیک زمان های نقصانی ،تکنیک ضربدر و منفی و
مشخص کردن چند از ده( بصورت حداقلی)
مدیریت درس به درس:
ادبیات :ابتدا به سواالت لغات و امال و تاریخ ادبیات و سپس قرابت
معنایی پاسخ دهید
عربی :ابتدا ترجمه و قواعد سپس سوال تحلیل صرفی درک مطلب
زیست :ابتدا به سواالتی که کامال به پاسخ خود اطمینان دارید جواب
دهید و از اینکه تعداد آن کم است نترسید.
ریاضی و فیزیک :از حل مسایل مباحثی که به آنها تسلط ندارید جدا
خودداری کنید.
شیمی:ابتدا حل سواالت تشریحی سپس حل مسایل

.3بررسی بعد آزمون:
در روش سه روز یک بار بعد هربار آزمون دادن دو و نیم روز
فرصت دارید  ،اگر هر روز را به سه بازه ی صبح تا ظهر
ظهر تا عصر و عصر تا شب تقسیم کنیم بعد از هر آزمون هشت بازه
زمانی خواهید داشت تا دروس را بررسی و جمع بندی کنید که برای
هرکدام از این بازه ها یک درس اختصاصی و یک درس عمومی در
نظر گرفته شده است.

ظهر تا عصر روز آزمون را به تصحیح و درصدگیری و تخمین رتبه
اختصاص دهید.
می توانید برای هر درس فصولی که اشتباه زده اید را بخوانید و
نکاتش را مرور کنید.
برای هر درس نکات کلیدی و ویژه ای وجود دارد که در زیر آمده
است:
ادبیات :لغات و امال و تاریخ ادبیات (پیشنهاد میشو هفته ای یکبار تا
کنکور مرور شود)
عربی :ترجمه و قواعد (هر دو هفته یکبار)
زبان انگلیسی :لغات و گرامر(هر دو هفته یکبار)
زیست :فصول هورمون،تولید مثل،گیاهی(فصل 3و 6دوم و 9و10
سوم) و 8و9و10و 11پیش دانشگاهی(مرور هفتگی)
ریاضی و فیزیک:فرمول ها و نکات تشریحی فصول پیش(2مرور دو
هفته یکبار)
شیمی:مباحث حفظی کتاب بخصوص دوم دبیرستان(هفتگی).

شاد و پیروز باشید

