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 های خشت دّوم )مشاوره در طول سال( :مقالهاز مجموعه

 

 (دوّمقسمت  –ی مؤثر اصول درست درس خواندن )مطالعه

 به نام خدا

 دوستان و همراهان، سالم؛

 که برای بخشی برای شما شرح دادم و هر قسمت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت 3مطالعه را در قالب یک مدل  درستدر قسمت قبل اصول 

رایج را برای شما بیان  هایشناسی اشکالخواهم آسیبطور که وعده داده بودم می. در این مقاله همانآن بیاندازیدی این مقاله باید نگاهی بهمطالعه

طور که قبالً هم همان م.ها را نیز بررسی نماییآن حلّراه تام آید را بیان کنآموزان پیش مینمایم و مشکالتی که معموالً در این مسیر برای دانش

. پس با من کنیدطور کامل حل هها بیابید و آن را ببه شما کمک خواهد کرد تا مشکل خود را در میان آن هالیقین دارم که بیان این اشکا گفتم

 مان را رفع کنیم.مطالعه هایانعو م هاهمراه شوید تا به کمک هم مشکل

 

 خود را پیدا کنم؟ هایچگونه اشکال .1

ی ما نقص دارد تا آن را حل کنیم؟ واضح ی خود را از کجا باید پیدا کرد. از کجا بفهمیم کدام قسمت مطالعهمطالعه هایاشکال که تدا باید بدانیماب

 ها را نخواهیم یافت.دنبال مشکالت بگردیم، هرگز آنهاست که اگر ندانیم در کجا باید ب

درست و دقیق تحلیل نمایید، بهترین روش را برای پیدا  هایتان رااگر شما آزمون .آزمون تحلیلِ :ستپاسخ این سؤال بسیار مهم، تنها دو کلمه ا

های جامع نیست. اساساً منظور ما از آزمون، هر آزمونی است که شما در مسیر صرفاً آزمون ،ه منظور از آزموناید. البتّکار گرفتههکردن مشکالت خود ب

هایی که ممکن است در مدرسه برگزار های کالسی، آزمون، آزمونو...  سنجش، ی دو گزینه ،چیهای جامع اعم از قلمندهید. آزموکنکور انجام می

نیز  دهیدپاسخ میهایی که خودتان در منزل توانید برای تحلیل از تستی شما میتوانند این نقش را برای ما بازی کنند. حتّهمه و همه می ،شوند

  :ی ایجاد کنیمی کلّکالس هم برای این منظور مناسب هستند. اصالً بیایید با هم یک قاعده هایتلکیفچنین استفاده کنید. هم

 .«هر تستی باید تحلیل شود»

 .شدت پیدا خواهد رعایت این قاعده اشکاالت شما به دقّبا 

های گذشته نیز در دسترس شما دوستان قرار ام که در سالشتهلی نوی مفصّها را تحلیل کنیم. البته برای تحلیل آزمون مقالهاما چگونه باید تست

ا در اینجا هم خالصهبار دیگر آن را تکرار خواهم کرد تا شما دوستان هم تحلیل آزمون را خوب و دقیق بیاموزید. امّ ی آینده هم یکگرفت و در مقاله

 کنم.ای از آن را برایتان تکرار می
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گروه  3ها را به اید، مورد بررسی قرار دهید. در این بررسی تستاید و یا پاسخ ندادههایی را که اشتباه زدهتست برای یک تحلیل خوب شما بایستی

 کنیم:تقسیم می

 )اشکال یادگیری( ایم.هایی که بلد نبودهآن گروه نخست:

رفتیم ایم که درست نبوده و باید از راه دیگری میدهیعنی مسیری را انتخاب کر. ایمها اشتباه کردهآن هایی که در مسیر حلّتست :مگروه دوّ

 ایم. )اشکال تشخیصی(ا در اینجا دچار اشتباه شدهایم امّکه آن راه را هم بلد بوده

 هاتیدقّبی :مگروه سوّ 

 

کند و نقص را در کجا باید جستجو میمان راهنمایی ما را به کدام قسمت از مطالعه ،ی تحلیل را شناختیم، ببینیم هر گروهگانههای سهحال که گروه

ه میبه شما توصی تأکیدباال در مورد تحلیل آزمون بسیار مختصر است و اتأکید کنم که توضیح ب دوبارهی بحث الزم است کنیم. البته قبل از ادامه

 ت مورد بررسی قرار داده است، مطالعه نمایید. ی بعدی را که تحلیل آزمون را به دقّکنم مقاله

 :هاو اما اشکال

را حل ی دقیق رجوع کنید و آنل مطالعه یعنی مطالعهی است به قدم اوّکلّ ،گروه اول نماد عدم یادگیری شما هستند. اگر این اشکاالت هایاشکال

 اید.م یعنی تست آموزشی زود عبور کردهنمایید و اگر جزئی است احتماالً از قدم دوّ

ترین اید، از آن عبور نکنید. این اشکال رایجط نشدهص تست آموزشی است. به این مرحله باز گردید و تا کامالً مسلّم به معنی نقگروه دوّ هایاشکال

 آموزان است.اشکال در بین دانش

اید در زمان دهاید و سعی کراید. احتماالً در آزمون به زمان فکر کردهها عجله کردهدهد که در زدن تستم به شما نشان میو اشکال از گروه سوّ

عامل  ،تست ه داشته باشید که سرعت در حلّزیاد شوید. باید توجّ هایها را حل کنید و همین امر باعث شده است که دچار اشتباهص تستمشخّ

دهد. راه ایجاد سرعت در ی شما تنها اشتباهات را افزایش میها عجله کنید. عجلهتست ی است که باید در شما ایجاد شود نه اینکه شما در حلّمهمّ

جا ه در اینرنگ شود. البتّی زمان برایتان کملهئی سوم یعنی تست آزمونی است. پس این مرحله را بارها و بارها تکرار کنید تا مسمرحله ،تست حلّ

 فایده خواهد بود.بی 2ی بدون گذر از مرحله 3ی دانم تکرار کنم که انجام مرحلهباز هم الزم می

 .(رایم کافی نبود )وقت کم آوردمب زمان .2

که آن نخستم دارید. پس دو کار را با هم در پیش بگیرید. ی سوّ اید، یعنی شما نیاز به تست آزمونی یا مرحلهاگر در آزمون دچار کمبود وقت شده

طور که اید، از خودتان آزمون بگیرید. همانموختهیعنی با تعدادی تست از مباحثی که آ ؛بارها تمرین کنید و ی تست آزمونی را بارهامرحله خانه،در 

ی آزمون تعداد تستآنکه در جلسه مدوّ ها مطابق با کنکور باشد و زمان را نیز حتماً مطابق کنکور قرار دهید. ام بهتر است تعداد تستقبالً هم گفته

تست درست بهتر از پاسخ ها نیافتید. یادتان باشد که تعداد کمی تیقّدی بیگویی دچار عجله نشوید و در چالههای کمتری را پاسخ دهید تا در پاسخ

ها ها را به زده تبدیل کنیم، آنی آزمون نزدهی خالی هراس نداشته باشید. اگر سعی کنیم در جلسهنامههای زیاد است. از پاسخهای زیاد با غلطپاسخ

 ایم.را به غلط تبدیل کرده
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 ی سوم نرسیدم.طول کشید و به مرحلهی دوم کارم در اجرای مرحله .3

ها فاق برای اکثر بچهدهم، همین اتّهایم آموزش میی مؤثر را در کالسآموزان بسیار رایج است. معموالً وقتی روش مطالعهفاق، در بین دانشاین اتّ

تواند باشد. یکی اینکه شما مطلب را به خوبی می م دو موضوعی دوّت طول کشیدن مرحلهعلّ ؟ا چگونه باید این مشکل را برطرف نمودافتد. امّ می

تان را تغییر اگر الزم است از استاد یا دوستان خود کمک بگیرید و یا منبع مطالعه ؛خوب مطالعه کنید؛ ی اول برگردیدبه مرحله پس باید اید.نیاموخته

ربوط به این درس نقصی در شما وجود دارد. آن را برطرف کنید تا ی مکه شاید در مطالب پایهم آنی اول خراب است. دوّحال مرحلههردهید. به

 مشکل حل شود.

 شود!مراحل برایم کامل نمی ها،سدر اکثر در .4

اید و دوباره آن را تکرار کنید مطلب را یاد نگرفتهدهد که شما دچار وسواس مطالعه هستید. به این معنی که همواره احساس میاین اشکال نشان می

دیگر به آن  ،عبور نکنید. برای رفع مشکل با خودتان قرار بگذارید که با عبور از هر صفحه 1ی شود که شما از مرحلهاین تکرارها باعث می کنید.می

ر مرحلهدباز نگردید. این قرار شما را نگران خواهد کرد که ممکن است مطلب را یاد نگیرید اما نگران نباشید. اگر یادگیری شما ضعف داشته باشد، 

وقت آن نواقص را دوباره مطالعه کنید. نواقص را به شما نشان دهد و آن 2ی مشخص خواهد شد و آن را رفع خواهید کرد. اجازه بدهید مرحله 2ی 

 زمان شما را تلف خواهد کرد و دیگر برای نواقص وقت کافی نخواهید داشت. ،مطالب بیش از حدّی ه کنید که مطالعهتوجّ

 زیادی دارم. هایم اشکالی دوّدر مرحله .5

 را بخوانید و به آن عمل کنید. 3شما هم توضیح بند 

 م اما باز هم آزمونم خوب نیست!!!امرحله را انجام داده 3هر  .6

دیگر نمی کنند کهقدر برای خود بزرگ میآموزان آزمون را آنطور است اشکال شما مربوط به فضای روانی آزمون است. بعضی دانشاگر واقعاً این

ی ر که نتیجهست. این تصوّهاای برای پیدا کردن اشکاله داشته باشید که آزمون هدف نیست بلکه وسیلهتوانند در آزمون آرامش داشته باشند. توجّ

برایتان  را بلکه آزمون رساندی مطلوب، نه تنها شما را به هدف نمیی کنکور است و یا فشار آوردن بر روی کسب نتیجهی نتیجهدهندهها نشانآزمون

نمایید.  رفعها را را بیابید و آن هایتانرا تحلیل کنید، اشکالای برای تحلیل است. پس آننشدنی خواهد کرد. آزمون وسیلهتبدیل به یک کابوس تمام

 د.ید رسیی نهایی مطلوب خواهو هم به نتیجه شداین کار هم آزمونتان بهتر خواهد با 

 

 د...با ما همراه باشی
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