
 

 

 سایت انسانیهاراهنمای ویژه روش مطالعه برای آزمون های آزمایشی؛ توصیه شده 

 

 انسانیها سلام

 

 مطالعۀ همۀ آنهالیل فشردگی بودجه بندی ها به به د روید،بنامۀ آزمون ها پیش ما یقین داریم که وقتی با بر

 ت روش مطالعۀ خود را تغییر دهید ومی بایسگاهاً  ید شویدمدتی سرخورده شوید ولی نباید ناامنمیرسید و شاید 

 کار هایی متفاوت انجام دهید.

درس هایی که مربوط به یک زنگ ردگی درس ها حجم به این نکته توجه داشته باشیدکه اگر چه به دلیل فش

در هر درس مطالب به خوبی در ذهن جا میوفتد  یاست زیاد میباشد ولی به دلیل وجود ایستگاه هایی مرور و جبران

 ماند. و جای نگرانی باقی نمی

 مثال برایتان میزنیم:یک   

 دو هفته یکبار میشود اصلۀمعه در هر آزمون شامل سه درس به فدرس جا

، اولین ایستگاه جبرانی یا مرور وجو دارد که شما میتوانید تمرکزتان بر روی درس هایی باشد که 1/9 در تاریخ

یستگاه انداده اید یا تا به حال درسنامه کتاب مشاوران را برای درسی نخوانده اید این انجام  پرکاری تستی شبرای

 یادگرفته شده. مطالبهایی جبرانی اسمش بر روی آن است جبران برای کار های انجام شده یا مرور 

 فرودین است. 99فروردین و  7های  ایستگاه های جبرانی دیگر در تاریخ

 دخردا30 /رتي6 /  ادخرد03

 :مطالعه داریم انتظاری که ما از شما در

 امل درسنامه با دقت و آرامشمطالعۀ ک-

 حل و بررسی تمامی تست ها-

 یادگیریمراحل 

  شناخت. آموزش. ارزیابی آموزشی. پُرکاری تستی. گنجینه نویسی. مرور

می  ن درس به سرانجام نرسانده بودیدید و مراحل بالا را برای آدسی کم گذاشته بوبرای در  مراحلاگر در هریک از

 وجود دارد جبران کنید.در آزمونی جبرانی  گاه های مرور یابایست در زمانی که ایست



 

 

شما قرارنیست است  در برنامه قرار داده شده 11تا  1، از درس 11درس فارسی آذر  1به طورمثال در بودجه بندی آزمون 

بلکه می بایست برای هر درسی که مراحل یادگیری اش را به اتمام  برای آزمون مطالعه کنیداز اول درس را  11هر 

و متوجه آن میشوید که  کار کنید و آن درس را برای آزمون ببندیدیا ضعیف کار کرده اید، به طور جدی  نرسانده اید

 یک درس بارها در چند آزمون تکرار میشوند.

 تنظیم شده را اجرا کنید. ریزی برنامهبا انجام این توضیحات میتوانید 

 انسانی می باشد.  99ن برنامه ریزی و  توصیه نامه ویژه کنکور ای

 برنامه ریزی هماهنگ با آزمون را از این لینک دانلود کنید:

http://www.ensaniha.ir/post/index/3155  

 

 و یادتون باشه:

 www.ensaniha.ir  ( انسانیها؛ سایت تخصصی علوم انسانی1

 www.moshaveranpub.com   ( مشاوران آموزش؛ ناشر تخصصی علوم انسانی2

 

 را به دوستان و همکلاسیهای خود معرفی کنید!انسانیها 
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