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چگونهبخوانید
این کارها را به همین ترتیبی که آوردیم، برای هر 4درس عمومی انجام دهید: 

1( شــناخت درس: تســت های هــر درس را از کتــاب مشــاوران آمــوزش ببینیــد و بشناســید. »شــناختن« 
یعنــی » بــه نــگاه کنکــوری در آن درس برســید«. یعنــی الزم نیســت پاســخ تســت ها را در ایــن مرحلــه 

نید.  بدا
2( یادگیــری: کتــاب درســی یــا درســنامۀ کتــاب مشــاوران آمــوزش را بــا  دقــت و آرامــش بخوانیــد و از 

یادگیــری مطالــب آن لــذت ببریــد، نــه اینکــه آن هــا را حفــظ کنیــد. 
3( تســت آموزشــی: بــرای اطمینــان اولیــه از کیفیــت مطالعــه بالفاصلــه چنــد تســت از کتــاب مشــاوران 
آمــوزش بــرای همــان درس کار کنیــد. حتمــا از بخش هــا و موضوعــات مختلــف بــه تناســب هــر کتــاب 

ایــن کار را بکنیــد!
ــرکاری تســتی و ریزمبحثــی از  ــرای همــان درس، پُ ــرکاری تســتی: در نوبــت مطالعاتــی بعــدی ب 4( پُ

کتــاب مشــاوران آمــوزش داشــته باشــید تــا اشــکاالت و نقــاط ضعــف را پیــدا کنیــد. 
ــت های  ــه تس ــرور، ب ــدۀ م ــخص ش ــای مش ــه و در نوبت ه ــر هفت ــان ه ــت: در پای ــرور و تثبی 5( م

باقیمانــده، نکته نویســی بپردازیــد. 
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کدام کتاب ها؟ روزانه چند ساعت؟ به چه ترتیب؟ طی چند روز؟  کدام درس ها؟

فارسی10، دینی10، زبان 10و11، عربی 10و11.  3 ساعت. به انتخاب خودتان در بین دروس تخصصی 9هفته 4درس عمومی

در پایان 63 روز: هر 6 کتاب را یک بار می خوانید و البته چند بار مرور می کنید!!!

برنامهمابرایرشدشما 5

ویژۀهردرس
کتاب های درسی شما تغییر کردند و قاعدتا روش مطالعۀ متناسب خود را می خواهد.

ــام  ــژۀ نظ ــی« وی ــوژی دروس عموم ــاوره ای »ترمینول ــک مش ــانی یار« پَ ــاوران انس ــد »مش در واح
ــار در کشــور تدویــن کردیــم. ــرای اولیــن ب جدیــد را ب

فایــل کامــل ایــن پــک مشــاوره ای تخصصــی را می توانیــد از ســایت مشــاوران آمــوزش بــه طــور 
  )www.moshaveranpub.com( .رایــگان  دانلــود و مطالعــه کنیــد
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حـرفآخـر
- هیــچ درســی حفظــی نیســت، دروس عمومــی را هــم بایــد یــاد بگیریــد تــا بتوانیــد بــه خوبــی از 
پــس ســواالت مفهومی-تحلیلــی کنکــور عمومــی بربیاییــد؛ همــان کاری کــه در دروس تخصصــی انجــام 

خواهیــد داد!
- دروس عمومی، نیاز به ناشر تخصصی دارند؛ مانند دروس تخصصی. 

مشاورانآموزش،تنهاناشرتخصصیدروسعمومی
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ازعمومیهاشروعکنید3
می خواهیــم یــاد بگیریــد دروس عمومــی را در کمتریــن زمــان، بــا بهتریــن کیفیــت و بیشــترین تعــداد ممکــِن کتاب هــا 

بخوانید.

لطفابزرگشوید1
یعنــی دیگــر بــه »روش دانش آمــوزی« درس نخوانیــد؛ »روش دانش آمــوزی« یعنــی همــان َســبک 11ســالۀ                

»خیمــه زدن روی یــک کتــاب« کــه می خواندیــد و می خواندیــد تــا تمــام می شــد. 
- چرا باید این عادت را تغییر بدهید؟

. چــون کنکــور بــه ایــن شــکل اســت: در عــرض 4ســاعت بایــد بــرای تمــام درس هــا، پاســخ درســت و ســریع پیــدا 
کنیــد. پــس امســال  بــا پذیرفتــن ایــن تغییــر و »روش کنکــوری « بــه درس هــا حملــه کنیــد. 

الفبایبزرگشدن2
- آمــوزش: یعنــی »یــاد بگیریــد«. امــا قبــل از آن بایــد بدانیــد »چگونــه بخوانیــد«؛ چگونــه خوانــدن یعنــی روش مطالعــۀ 

کنکــوری هــر درس.
- سنجش: یعنی »دانسته هایتان را بیازمایید« تا مطمئن شوید خوب و کامل خوانده اید. 

- مرور و تثبیت: یعنی اطالعات را به سرنخ هایی در ذهن ببندید و سرنخ ها را به طنابی محکم وصل کنید.
ــان انجــام می دهیــد تــا چشــم و ذهــن شــما قــوی شــود و دانســته هایتان  ــرای عربــی و زب - متن خوانــی: کاری کــه ب

را کاربــردی کنیــد. 
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