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دروس_خواندنی
قسمت دوم:
بعد از خواندن کتاب و حاشیه نویسی در  %30زمان باقیمانده از واحد مطالعاتی درس مورد نظر شروع به زدن تست به
صورت آموزشی میکنیم ،بدین صورت که تست های مختص به آن درس را ابتدا سعی بر حل آن کرده و اگر نتوانستیم،
بالفاصله به جواب آن مراجعه کرده ،و اگر همچنان متوجه حل آن نشدیم ،به کتاب خود مراجعه کنید .در این نوع تستها
به صورت تک به تک و اگر تک به تک تست زدن به نظرتان زمانگیر بود ،نهایتاً به صورت پنج تایی تست ها را زده ،و به جواب
رجوع کنید .نکته ی مهم درباره ی این سبک تست زدن این است که نه زمان در این نوع تست زدن اهمیت دارد و نه درصد
پاسخگویی شما به این تست ها ،زیرا که این نوع تست زدن خود قسمتی از فرآیند یادگیری درس محسوب می گردد.
بعد از اتمام درس به درس و یا فصل به قصل دروس و اتمام خالصه نویسی یک فصل آنها را وارد تقویم مرور کرده و در
بازه های  1روز پس از اتمام ،یک هفته پس از اتمام ،یک ماه پس از اتمام 3 ،ماه پس از اتمام و  6ماه پس از اتمام خالصه
نویسی آن فصل یا درس وارد کرده و در آن تاریخ ها اقدام به مرور آن کنید ( .به طور مثال اگر خالصه نویسی یک فصل
شما  22مهر به اتمام رسید شما آن فصل را در تاریخ های  23مهر 29 ،مهر 22 ،آبان 22 ،دی و  22فروردین مرور کنید).
در مرور کردن دقت کنید که شما باید با استفاده از تکنیک تفکر و امتحان مرور کرده و از بازخوانی دوباره ی دروس پرهیز
کنید .تکنیک تفکر و امتحان بدین صورت است که با خواندن عناوین و سوال های حاشیه نویسی شده ،سعی کنید که مطالب
را یادآوری کرده و سواالت را پاسخ دهید.
پس از مدتی که از فصل مورد نظر گذشت ،تقریباً از دوره ی سوم مرور فصل ،تست های عالمتدار مبحث مورد مرور را
بزنید تا در آن نوع تستها به تسلط کافی برسید.
در انتها نیز که شروع به زدن تست های زماندار کردید ،هر مبحث را به صورت زماندار تست بزنید.
حال که با مراحل مطالعهی دروس خواندنی آشنا شدید ،به اهمیت زیاد خالصه نویسی خود و همچنین استفاده از تقویم
مرور پی برده اید ،که در تک تک مراحل نقش تأثیرگذاری داشتند ،پس در تکمیل خالصه نویسی ها و استفاده از تقویم مرور
اهمال کاری نکرده و گام مهمی در راه رسیدن به هدف خود در کنکور بردارید.
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