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 داديد. بعد به سراغ مطلب بعديخوانديد، تمرين و تست آن را انجام ميمي قبل از دوره جمع بندي اين گونه بود كه يك مطلب را

بين مطالعه درس هاي اول و آخر فاصله زيادي ايجاد  طور تا آخر. ولي اگر قرار باشد به همين روش االن عمل كنيدرفتيد.همينمي

بندي مطالعه ما  مباحث اول را فراموش كنيد. اين روش مطالعه متمركز نخواهد بود . در دوره جمع ن است دوبارهشود و ممكمي

 .خواهيم كرد شود و دروس را در فاصله زماني كوتاه مطالعهمتمركز مي

 

ا در مواقعي كه فرصت باقي مانده نيستيد بخوانيد و دوباره مطالعه كنيد. ام تا بحال سعي ميكرديد هر درسي را كه نخوانديد و يا بلد

مطالعه ما انتخابي خواهد بود و مباحثي كه در  كند. در دوره جمع بندياست انجام اين كار ما را با كمبود وقت جدي روبرو مي كم

عاتي خود برنامه مطال آيد ازها به سختي بدست ميدارند يا مباحثي كه دشوارترند و تسلط بر آن بودجه بندي كنكور ارزش كمتري

 .كنيممي تري را ذخيرهكنيم و بدين ترتيب وقت بيشخارج مي

 

 

رسيد كه به موضوعات داديد. از اين رو بنظر ميشده پاسخ مي در گذشته شما تست هاي يك درس را بصورت موضوعي و تفكيك

بودن سواالت، نمره و نتيجه اي كه  داريد . اما در آزمون هاي جامع به دليل تركيب شدن مباحث گوناگون و فشرده هر درس تسلط

 داديد متفاوت است. حال در دوره جمع بندي بايد به جاي نگاه موضوعي بهخود مي آوريد با نمره اي كه در منزل بهبدست مي

 .ها داشته باشيددرس و تست ها نگاهي كلي به آن

 

ها اختصاص دهيد. اما در دوره جمع بندي به وقت و زمان به آن گفت چقدرقبل از دوره جمع بندي تكاليف هر درس به شما مي

 .گويد كه چه تكاليفي را انجام دهيدوقت اين بار وقت و زمان به شما مي دليل محدوديت

 .به داليل باال دوره جمع بندي متفاوت از گذشته خواهد بود

  

 

 



 ! درست جمع ببندیم

مطالعه مطالب جديد نمي روند و راه كارهاي ديگري را براي آمادگي در  به سراغبيشتر داوطلبان در ايام نزديك به كنكور، ديگر 

دارد اين است كه تمام آنچه را كه قباًل  پيش مي گيرند. يكي از مهم ترين اين راه كارها كه نقش زيادي در قبولي شما كنكور در

 .تثبيت شده تري در ذهن شما جاي بگيردبندي كنيد تا مطالب به صورت بهتر و  مطالعه كرده ايد، در اين دوره جمع

متفاوت است، و به همين دليل، هر يك از شما بايد با توجه به شرايط  وضع درسي هر يك از داوطلبان با داوطلبان ديگر كامالً

ه مهم است، بندي مبادرت نمايد؛ اما آنچ برنامه درسي و آمادگي خودتان تصميم بگيرد كه از چه زماني و چگونه به جمع مطالعاتي،

كنكور خود حذف  داوطلبان الزم است و هيچ يك از شما نمي توانيد اين بخش مهم را از برنامه اين است كه جمع بندي براي همه

را كه قبالً مطالعه كرده ايد، در زمان نزديك به كنكور بخوانيد  كنيد. يكي از علل اهميت جمع بندي، اين است كه اگر هر مطلبي

كه هرگاه مغز در محدوديت زماني براي  آن كمتر است و بيشتر در ذهن مي ماند و بازدهي بيشتري دارد. دوم اينفراموشي  احتمال

دهد؛ پس  مي يابد؛ به عبارت ديگر، مغز تمايل دارد كه كارها را هر چه سريع تر انجام يادگيري قرار بگيرد، بازدهي آن افزايش

كه قبالً آموخته و برايش آشناست، در يك مدت زمان  شد تا مغز شما، مطالبي رااختصاص زماني خاص به جمع بندي باعث خواهد 

 .و بازدهي بيشتري در ارائه مطالب داشته باشد كوتاه تر بيشتر ياد بگيرد

  

 ویژگی ها و اصول جمع بندی

 .به جاي مطالعه مطالب جديد روي مطالب خوانده شده تمركز كنيد –

توانيم تعداد مرورها كنيم . بدين ترتيب مياين كار نياز دارند تفكيك مي ارند از مطالبي كه كمتر بهمطالبي را كه نياز به مرور د –

 .افزايش دهيم را

كنيم. يعني مطالعه ما انتخابي ضعف درسي خود اولويت بندي مي ها در سواالت كنكور ومطالعه مباحث را بر اساس اهميت آن –

 .كنيمحذف ميمباحثي را كه دشوارترند  شود ومي

 .كنيمها را برطرف ميكنيم و به طور موضوعي آنروي اشكاالت تمركز مي –

 .كنيمروي تنظيم وقت و سرعت عمل در جلسه كنكور تمرين و تمركز مي –

  

 

 



 !مزایای دوران جمع بندی چیست ؟

 ماندهي يك درس يا كتاب را در فرصت باقياين روش نگراني نرسيدن به مطالعه اتخاذ :هاايجاد آرامش براي به پايان رساندن درس

 .ي معمولي وجود دارداي كه همواره در شيوهكند؛ نگرانيمنتفي مي

 رويد و مطالبزيرا شما ابتدا به سراغ سؤال رفته سپس به دنبال پاسخ مي ؛ي تصادفي مطالب همراه با نظمي دروني استمطالعه

در كنكور سراسري است؛ يعني مطالبي را كه در  هاع مطالب بر اساس فراواني سؤالچنين توزيگيريد. هممرتبط با آن را ياد مي

 .خوانيدتر ميمطالبي كه زياد مهم نيستند كم كنكور پرتكرارند مكرر كرده و

ايد و كرده ي زماني مطالعهرواني ناشي از احتمال فراموشي مطالبي را كه در ابتداي بازه فشار :هارفع مشكل فراموش كردن درس

 .متناسب با اهميت مطلب از بين خواهد رفت ي معمولي همواره وجود دارد. در اين روش به دليل تكراردر شيوه

 .شويدبا رويكرد و گرايش طراحان در كنكورهاي اخير آشنا مي

 


