
 بندی به روایتهای مطالعه دروس عمومی از تابستان تا دوران جمعروش

  محمدرضا نادری

 کنکور تجربی کشور 3ی رتبه

 از بابل

 

آماده  96ای مشخص خود را برای کنکور ها بود که محمدرضا با برنامهسال گذشته در همین زمان
  .کردمی

  :گونه پاسخ داد کهاولین سؤالم را در خصوص زمان استفاده از کتاب زرد عمومی این 

  .ی متفاوت از کتاب زرد عمومی استفاده کردمدو برنامه در دو مقطع زمانی مشخص و با

 .بندیدوران جمع -2ی تابستان دوره -1

 

الی کرد از البهها شرکت میدر آزمون های گذشته به طور منظممحمدرضا که از تابستان طبق روال سال
  حرفایش

گونه ادامه ی آزمون منابع مطالعاتی خودش را انتخاب کرده است. او اینکامالً معلوم بود منطبق با برنامه
  داد که

ی های دوم منتهی به آزمون تابستان هر روز یک دوره از کنکورهای کتاب زرد را بر اساس برنامهدر هفته
  اعالم

دادم به عنوان مثال اگر قرار بود آزمون از دقیقه( امتحان می 75بندی کنکور )شده در آزمون طبق زمان
  گروه هنر

  .دادمطراحی شود من هم هر روز یک دوره از کنکور هنر را امتحان می

 

 



  طع چهارمسؤالی که مثل خیلی از شماها در ذهن من نقش بسته بود این بود که با سؤاالت مربوط به مق

  کردی؟دبیرستان که هنوز نخوانده بودی چه می

محمدرضا گفت: در خیلی از موارد برای من قابل تشخیص بود که سؤال برای چه مقطعی است و از 
  طریق آدرس

توانستم متوجه شوم اما در درس زبان چون قوی بودم به روبروی هر سؤال که مقطع آن آمده بود هم می
  تمام

 .دادمپاسخ میسؤاالت 

 

 در ادامه از محمدرضا پرسیدم که پاسخ تشریحی کتاب زرد عمومی چه کمکی به او کرد؟

پاسخ تشریحی کتاب زرد عمومی تمام اشکاالت احتمالی مرا پوشش می داد و منبع کاملی برای رفع 
  مشکالت من

 .بود

 

های کانون به طور مرتب از های دوم منتهی به آزمونهای تابستان و در هفتهمحمدرضا که در آزمون
  کتاب زرد

  های تابستان از این کتاب استفادهکرد با این سؤال من مواجه شد که آیا بعد از آزمونعمومی استفاده می

 کردی یا نه؟می

اردیبهشت بود که با یک برنامه و استراتژی مشخص دور  ی اولهای تابستان در هفتهاو بعد از آزمون
  جدید

ی ی کتاب زرد عمومی را آغاز کرد. او معتقد بود به دلیل گذشت زمانی نسبتًا طوالنی و مطالعهمطالعه
  هایدرس



دقیقه  75جدید سال چهارم دیگر کتاب زرد عمومی برایم تکراری نبود و تصمیم گرفتم زمان آزمون را از 
  60 به

دقیقه کاهش بدهم تا بتوانم در جلسه کنکور که سؤاالت کامالً جدید هستند زمان مناسب برای 
  گویی داشتهپاسخ

های عمومی را به اتمام برسانم دقیقه درس 60باشم و همین موضوع باعث شد تا در کنکور هم بتوانم در 
  15و 

ی باقیمانده را با خیال راحت به درک مطلب عربی و یک متن زبان انگلیسی باقیمانده اختصاص دقیقه
  دهم و

 .کمک زیادی هم به من کرد

 

ی این دوران از او پرسیدم و هم یک سؤال متداول و این که آیا ترتیب در ادامه هم از روش مطالعه
  گوییپاسخ

  یا نه؟داد های عمومی را تغییر میدرس

  داد حرفهایش رااو که با آرامش خاصی به سواالت من جواب می

  :گونه ادامه داداین

های عمومی کند و تواند کمک زیادی در درسهای عمومی نمیبه نظرم تغییر چیدمان پاسخ گویی درس
  شاید

ی، درک مطلب عربی و عموم  گویی به سؤاالتاموزان متوسط بهتر باشد که در دور اول پاسخبرای دانش
  متن

ها چواب درس زبان را پاسخ ندهند و یا به یک متن آن جواب بدهند و در دور دوم با خیال راحت به آن
  دهند. و

صبح یک  9الی  8اردیبهشت هر روز از ساعت  10بندی... من از ی من در دوران جمعاما روش مطالعه
  30دوره از 



دادم و صرفًا پاسخ تشریحی سؤاالت اشتباهم را ق شرایط کنکور امتحا میی کتاب زرد عمومی را طبدوره
  از روی

 .های اختصاصی عقب نیفتمی درسخواندم تا از بقیهپاسخ تشریحی کتاب زرد می

 

و  94را هر روز صبح با همین روش ادامه دادم به جز دو دوره  95من تمام کنکورهای کتاب زرد تا سال 
  گروه 95

 .ها را با زرد اختصاصی کار کردمو ریاضی که آنتجربی 

 

را هم به طور کامل کار کرده است و  95و  94هایش متوجه شدم که کنکور ریاضی دو سال از صحبت
  دلیل این

کار را پرسیدم که گفت کنکور ریاضی به جز درس ریاضی مشکل خاصی نداشت و اتفاقًا درس فیزیک به 
  دلیل

 .در کنکور اصلی کمک زیادی به من کردسخت بودن سؤاالتش 

 

 :گونه جواب دادهایم نظرش را در مورد سه موضوع زیر پرسیدم و او ایندر انتهای صحبت

بندی که عالوه بر آشنایی با تیپ کتاب زرد عمومی: منبعی کامل هم برای تابستان و هم دوران جمع
  سؤاالت

 .بهترین منبع تمرینی دروس عمومی است

 

 

 



(: از ایشان به خاطر معملمان بسیار خوبی که برای ما در نظر گرفته بودند و پور )معاون مدرسهآقای غالم
  برخورد

 .ها داشتند ممنونمای که در این سالصمیمانه

شناسی تغییر ما را در مورد روش خواندن درس زیست شناسی(: ایشان نگاهآقای کرامت )دبیر زیست
  دادند و

شناسی را به ما آموزش دادند و هم چینین چون خودشان از طراحان سؤاال سخت زیست به روش پاسخ
  درس

شناسی هستند به ما آموزش دادند که چطور طراحان از مطالب ساده سؤاالت سخت طراحی زیست
  کنند ومی

 .توجه ما را به قیدهای کتاب درسی بیشتر کردند

 

 


