
 مدرسه یا آزمون؟  مساله این است

های آزمایشی است. مطلب حاضر راهبردهایی  های مدرسه با برنامه آزمون سازی برنامه آموزان، هماهنگ یکی از مشکالت مهم دانش

 کند. برای حل این مشکل ارائه می

 هاست.  های بیشتر بچه ریزی از دغدغه کنند و هماهنگ کردن برنامه این روزها همه در کنکورهای آزمایشی شرکت می

 

 

 آن یک برنامه توانید برای شوید و می حالتان، با مشکل چندانی روبه رو نمیه ب ها هماهنگ باشد خوش اگر برنامه مدرسه و آزمون

چسبند و  های مدرسه می ها به برنامه شود. گروهی از بچه وقت دردسر شروع می وت باشد آناما اگر متفا یکپارچه داشته باشید؛

دهند و گروه  های آزمایشی می های آزمون شوند و اولویت را به برنامه کنند. گروهی از مدرسه جدا می خواندن مواد آزمون را رها می

دهند، جسته و گریخته و نصفه و نیمه  برنامه آزمون را انجام میمانند، گاهی کار مدرسه و گاهی  سوم بین این دو سرگردان می

رسند. زمانی که از پس امتحانات  شان ناقص است. به همین جهت به یادگیری کامل و تسلط نمی خوانند. معموال یادگیری می

های  به آن مسلط نباشید در آزموناید، اما اگر  اید و به تسلط رسیده دهد مطلب را یاد گرفته آیید نشان می مدرسه به خوبی بر می

به تسلط نیاز دارید. اگر نتوانید به هر دلیل در های آزمایشی، بلد بودن کافی نیست.  آورید. برای موفقیت در آزمون تستی کم می

 شود. میتر  تان ضعیف اید و به تدریج اعتماد به نفس ها را زایل کرده طور که باید نتیجه بگیرید در عمل آزمون ها آن آزمون



 

 اولویت با مدرسه استگوییم:  تر بود چه کنیم؟ در جواب می ممکن است بپرسید اگر تدریس معلم از مواد آزمون عقب. 

ها را بیاموزید. اصرار نداشته باشید در  تان درس خصوص در دروس جدید که قابل خودآموزی نیستند باید از طریق معلم به

توانید  ایه( یا دروسی که میهای گذشته )پ این دروس به هر قیمتی خودتان را به آزمون برسانید. اما  در دروس سال

 ها برسانید. ن بخش خود را به آزمونموزی کنید حتما خودتان بخوانید و در ایخودآ

 ها  شاید بپرسید اگر برنامه مدرسه جلوتر از محتوای آزمون بود آن موقع چطور عمل کنیم. دراین حالت معموال بیشتر بچه

شان جدی نخوانند و خواندن کامل آن درس را به موعد آزمون واگذار میل دارند کارها را به تعویق بیندازند. همراه با معلم

ر ذهن بعضی از موقعیت هم اولویت کار با مدرسه است. تصور نادرست دیگری که دکنند این کار اشتباه است. باز در این

خوانند برای آزمون باید همان مبحث را دوباره از  ن است که اگر درسی یا مطلبی را برای مدرسه میها وجود دارد ای بچه

وسواسی بیشتر وجود دارد. با این روش حتی اگر مدت زمان و  گرا لهای کما صفر مطالعه کنند. این رویه در بچه

جای دوباره کاری بیهوده کارتان را  تان را دوبرار کنید موفق به تمام برنامه نخواهید شد. توصیه ما این است که به مطالعه

بعد برای آمادگی آزمون نواقص را هایتان را یاد بگیرید. در مرحله  تان درس ای کنید. یعنی در مرحله اول با معلم دو مرحله

دروس را اگر دیدید برنامه آزمون سنگین است برای رسیدن به آزمون، برطرف کنید و خودتان را به حد تسلط برسانید.

سطحی و سرسری نخوانید بهتر است در این موقعیت اول برای دروس مشترک آزمون و مدرسه تاکید بیشتری داشته 

اید کامل کنید، اما از وسواس و پرکاری بیش از اندازه در خواندن و  روسی را که ناقص خواندهباشید و در اولویت بعدی د

 زدن پرهیز کنید. تست

 کنیم مدت زمان مطالعه  اول پیشنهاد می .ریزی کنیم این سوال پیش بیاید که این راهبردها را چگونه برنامه ممکن است

 تان را به سه بخش تقسیم کنید:  هفتگی

 برنامه مشترک آزمون و مدرسه  -1

 برنامه مدرسه -2

 برنامه آزمون -3



 های اول و دوم کنید. کارهای مدرسه را درست انجام دهید و در صورت لزوم کار معلمان بخش عمده وقت خود را صرف بخش

در یک راستا ه را تشریحی )مفهومی( و تستی بخوانید.در این صورت برنامه آزمون و مدرس ،ها را هم راکامل کنید و درس مدرسه

- ها دچار کمبود وقت یا دوباره ونآن را نزنید.، برای آمادگی آزم یها اید. ولی اگر دروس مدرسه را ناقص بخوانید و تست قرار داده

ماند، روی مباحث پایه مستقل  و پس از اطمینان از انجام کارهای گفته شده اگر فرصت باقی ماند که حتما هم می شوید کاری می

 مرتبط آزمون وقت بگذارید.غیر 

 و دوم دروس عمومی راهای اول  دروس اختصاصی را در هفته توانید بیشتر های مبتکران سه هفته است. می فاصله آزمون 

توانید دروس عمومی و اختصاصی را پابه پای هم  بخوانید.  آخر هفته بخوانید. البته برای این کار الزامی وجود ندارد. می

 گیرید آن راه درست است.  در این رابطه خودتان تصمیم بگیرید، هر جور که بهتر نتیجه می

 گذارند این روش برای  خوانند و کنار می های یک موضوع را دریک مرحله می ها و تست ها کل تمرین برخی از بچه

های مبتکران کارتان را  های بلند مدت مانند آزمون کنیم برای آزمون های کوتاه مدت مفید است ولی توصیه می آزمون

ای و در طول سه هفته تقسیم کنید تا به صورت مستمر انجام شود و با تمرین و تکرار بیشتر ، بهتر یاد  چند مرحله

 بگیرید.

 چه بهتر است آخر هفته زمانی رابه مرور آن ،اصله زیاد یک آزمون تا آزمون بعدهای سه هفته یکبار به لحاظ ف مونر آزد

  تان شود.ها در ذهن اید اختصاص دهید تا مانع فراموشی مطالب و تثبیت آن هفته قبل خوانده

 


