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خجسته سالروز بازگشت حرضت امام خمینی)ره( 

 به کشور و آغاز دهۀ مبارک فجر انقالب اسالمی 

بر ملت قهرمان ایران تهنیت باد 

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )2( 

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 
تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( جمعه 1400/12/6مهلت ثبت نام  به پایان رسیددكتري

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 مهلت ثبت نام  به پایان رسیدكارشناسي ارشد ناپیوسته
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا یکشنبه 1400/11/17

چهارشنبه 1401/4/8، پنجشنبه 1401/4/9، 
جمعه 1401/4/10 و شنبه 1401/4/11

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپیوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی(

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21

زبان انگليسي؛

 دشواِر آسان یاب !

هنوز هم برای 

موفقيت چندان دیر 

نشده است !

مهم تر از 

زود تمام کردن دروس، 

خوب خواندن است

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد :

سه تغيير اساسی 
آزمون سراسری 1401

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ثبت نام  و شرایط و ضوابط شرکت 

در  آزمون  سراسري    سال  1401
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حلول ماه پرفضیلت رجب 

و خجسته زادروز حرضت 

امام محمدباقر)ع(

بر متام مسلامنان تهنیت باد 

حضرت امام هادی )ع( فرمودند:
نعمت ها را به خوبی در اختیار دیگران قرار دهید و با 

شکرگزاری از آنها، نعمت ها را افزایش دهید.

]فرزندم ![ در نیکو ساختن اقامتگاه خویش بکوش، و 
آخرتت را به دنیا مفروش.

در آنچه نمی دانی، سخن را واگذار، و آنچه را بر عهده 
نداری، بر زبان میار. و راهی را که در آن از گمراهی ترسی 
مسپار ]نرو[؛ که هنگام سرگردانِی گمراهی، باز ایستادن 

بهتر است تا در کارهای بیمناک افتادن. 

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند: 
هر مؤمنی که بر نمازش محافظت نماید، و آن را در 

وقتش به جا آورد، از انسان های غافل شمرده نمی شود.

همان گونه که داوطلبان اطالع دارند، از چند شماره 
پیش، بنا را بر این گذاشــتیم که هر چند هفته یک 
بار، با عنایت به مناسبت هاي مختلفي چون ثبت نام 
در آزمون سراســري و ... تا زمــان برگزاري آزمون 
سراســري سال 1401 که در اواســط تیر ماه سال 
1401 برگزار خواهد شد، مفاد این ستون را با عنوان 
»همراه با شما تا آزمون سراسري« به یادآوري نکاتي 
درباره ایــن آزمون مهم اختصاص دهیم. چند هفته 
پیش، با »همراه با شما تا آزمون سراسري )1(« این 
گفتار را آغاز کردیم، و اینک در ادامه، به مناســبت 
هم زماني انتشار این شماره از نشریه با مهلت ثبت نام 
در آزمون سراسري 1401، در این ستون به یادکرد  

نکاتي دیگر راجع به این آزمون مي پردازیم: 
1ـ ثبت نام آزمون سراسري سال 1401 از روز یکشنبه 
10 بهمن ماه ســال 1400 )دیروز( از طریق سایت 
 www.sanjesh.org :سازمان سنجش  به نشاني 
 آغاز شده است و داوطلبان تا پایان روز یکشنبه 17 بهمن 
مــاه فرصــت دارند کــه در این آزمــون به صورت 

اینترنتي ثبت نام نمایند. 
2ـ دفترچــه راهنماي ثبت نام )دفترچه شــماره 1( 
آزمون سراســري ســال 1401 به همــراه اطالعیه 
مربوط به ثبت نام ســازمان سنجش، همزمان با آغاز 
ثبت نام، روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

قرار گرفته است. 
3ـ شایســته است که داوطلبان، با مراجعه به سایت 
ســازمان سنجش آموزش کشــور در مهلت مقرر و 
مطالعه دقیق دفترچه راهنمــاي ثبت نام )دفترچه 
شــمارة 1 آزمون سراسري ســال 1401( که روي 
ســایت این سازمان قرار گرفته و اطالعیه مربوط به 

ثبت نام، که بر ســایت ســازمان سنجش، در همین 
شــماره از پیک سنجش نیز منتشــر شده است، در 
صورت واجد شرایط بودن، با رعایت ضوابط مربوط، 

نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
4ـ  در آزمــون سراســري ســال 1401، هماننــد 
ســال هاي گذشته، به هر یک از داوطلبان گروه هاي 
آزمایشــي علوم ریاضي و فني، علــوم تجربي، علوم 
انســاني و زبان هاي خارجي اجازه داده شــده است 
تــا در صورتي کــه عالقه مند به شــرکت در گروه 
آزمایشــي هنــر نیز باشــند، عالقه منــدي خود را 
 در تقاضانامــه ثبت نام اعالم نماینــد؛ همچنان که 
بر اســاس ضوابط، به هر یک  از داوطلبان گروه هاي 
آزمایشــي علوم ریاضي و فني، علــوم تجربي، علوم 
انســاني و هنــر هم اجازه داده شــده اســت تا در 
صورتي که عالقه مند به  شــرکت در گروه آزمایشي 
زبان هاي خارجي نیز باشند، عالقه مندي خود را در 
تقاضانامه ثبت نــام اعالم نمایند؛ بنابراین، داوطلبان 
مي توانند، بر اساس ضوابط مقرر در دفترچه راهنما 
و همین طور اطالعیه مربوط به ثبت نام این آزمون، 
متقاضي شرکت در یکي از گروه هاي آزمایشي هنر 
یــا زبان هاي خارجي یا هر دو آنهــا، عالوه بر گروه 

آزمایشي اصلي خود، شوند.
5 ـ چنانچــه داوطلبــي عالقه مند به شــرکت در 
گزینــش رشــته هاي تحصیلي دانشــگاه پیام نور و 
مؤسســات آموزش عالي غیرانتفاعــي و غیردولتي 
نیز باشد، مي تواند عالقه مندي خود را در تقاضانامه 
ثبت نام نســبت به شرکت در گزینش رشته هاي یاد 
شده اعالم کرده و بر اساس ضوابط مقرر اقدام نماید.
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون  سراسري  )2( 
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر 
... می رساند با توجه به  TOEFL ، GRE،IELTS و 
وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات 
با  نظر،  مورد  مدارک  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل 
توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر 
آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و 
معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید 
قرار خواهند گرفت که قباًل مجری آزمون از سوی این 
سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل 
از پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش 
آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز 

بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
قانون  برابر  شوند  تخلف  مرتکب  که  داوطلبانی  با   -  2
برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان 
این  ضمناً  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های 
داوطلبان از 2 تا 10 سال از شرکت در آزمون هایی که این 
سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت 
اقدام به ثبت نام در یکی مراکز نمایند، در هر مرحله از 
مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده 
و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه 
و  کنند  آن شرکت  در  و  نمایند  آزمون  مجریان  نمودن 
تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، 
آنها  به  مربوط  مدارک  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال محروم 
خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی 
و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب 
مصوب  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  برابر  اصلی، 
1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه 
خواهد داشت، این گروه از متخلفان برای  صدور احکام 

قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز 
آزمون ها  ثبت نام  مراحل  کلیه  بین المللی،  آزمون های 
بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در 
صورت عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در 
آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو 
اقدام به ثبت نام متقاضیان در  که به روش های مختلف 
آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

ثبت درخواست وام شهریه دانشجویان 
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی آغاز شد

جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
وام  درخواست  ثبت  آغاز  از  كاربردی،  ـ  علمی 
شهریه دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 

1400-1401 این دانشگاه خبر داد.
دکتر سلیمان عباسی، از آغاز ثبت درخواست وام شهریه 
دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 
خبر داد و افزود: مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی، 
ضرورت دارد که نسبت به اطالع رسانی به موقع و مؤثر 

به دانشجویان خود اقدام کنند.
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
این  وام  دریافت  متقاضی  دانشجویان  گفت:  کاربردی 
با  ماه سال 1401  اردیبهشت  تا 25  می توانند  دانشگاه، 
مراجعه به سامانه دانشجویی پرتال صندوق رفاه دانشجویان 
 www.swf.ir :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس

نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به فرآیند متعارف و تجربه 
سال های گذشته و نیز تأکید مسؤوالن مربوطه، انتظار 
می رود که دانشجویان متقاضی، فرآیند ثبت درخواست 
انتهای مهلت زمانی اعالم شده، موکول  به  وام خود را 
نکرده و تا حد امکان، قبل از پایان سال جاری اقدام به 

ثبت وام کنند.
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
ترم تحصیلی  در هر  داشت:  اظهار  پایان،  در  کاربردی، 
13 میلیون ریال وام دانشجویی به متقاضیان پرداخت 

می شود.

در تمام مقاطع تحصيلی :

مهلت انتخاب واحد نيمسال دوم 
دانشگاه پيام نور تا 1۵ بهمن تمدید شد

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت 
نیمسال  واحد  انتخاب  امکان  كرد:  اعالم  پیام نور 
دوم سال 1400-1401 تا تاریخ 15 بهمن ماه تمدید 

شد.
پیام نور  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
دانشجویان،  مکرر  درخواست  به  توجه  با  کرد:  اعالم 
تحصیلی سال  دوم  نیمسال  واحد  انتخاب   امکان 
تاریخ  تا  تحصیلی،  مقاطع  تمامی  در   1401-1400 

15 بهمن ماه تمدید شد.
به  مراجعه  با  مقرر،  مهلت  در  می توانند  دانشجویان 
به  نسبت   reg.pnu.ac.ir نشانی:  به  گلستان  سامانه 

انتخاب واحد خود اقدام کنند.
و  به ذکر است که دانشجویان مقاطع کارشناسی  الزم 

کارشناسی ارشد مجموعه رشته های:

1- الهیات و معارف اسالمی - ادیان، 2- علوم اقتصادی، 
و  اطالعات  علم   -5 آمار،   -4 سیاسی،  علوم   -3

دانش شناسی، 6- علوم دام و طیور.
برای انتخاب واحد دروس تمام نظری در نیمسال دوم 
را  دروسی  اخذ  امکان  دانشجویان صرفاً   1401-1400
 )5308 )مرکز  الکترونیکی  آموزش  مرکز  در  که  دارند 

ارائه شده است.
مشخصه دروس الکترونیکی آن است که در مقابل عنوان 

درس گزینه »الکترونیکی« درج شده باشد.

سوم رجب 

سالروزشهادت حرضت امام 

علی النقی)ع(برمتام مسلامنان 

تسلیت باد
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پیــرو اطالعیه مورخ 1400/11/05 به  اطالع  متقاضیان  ثبت نام  و شــرکت  در آزمون  
سراســري  سال 1401 براي  پذیرش در رشته هاي با آزمون در دوره هاي  روزانه، نوبت 
دوم )شبانه(، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي، دانشــگاه  پیام نور و مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین 
رشته هاي تحصیلي با آزمون دانشگاه آزاد اسالمي مي رساند که ثبت نام در این آزمون، 
از روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 )دهم بهمن ماه  1400( منحصراً از طریق درگاه 
اطالع رســاني این ســازمان به نشــاني: www.sanjesh.org آغاز شده است و در 
روز یکشــنبه مورخ 1400/11/17 )هفدهم بهمن ماه  1400( پایان مي پذیرد؛ لذا 
متقاضیان واجد شــرایط مي توانند در مهلت مقرر، براي شــرکت در آزمون سراسري 

سال 1401 ثبت نام نمایند. 

الف( تکاليف متقاضيان براي  شرکت  در آزمون: 
متقاضي شرکت  در آزمون،  باید یکایک  اقدامات  زیر را به موقع  و در مهلت  مقرر انجام  

دهد.
1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شــماره 1( در آزمون سراســري سال 
1401 )این دفترچه هم زمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 

قابل دریافت است(.
2- خرید کارت اعتباري ثبت نام از درگاه اطالع رساني این سازمان.

3- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي متقاضیان آزمون سراسري ورود 
 https://sahat.medu.ir  یا  http://dipcode.medu.ir  :به دانشگاه ها به نشاني 

براي دریافت کدهاي سوابق تحصیلي ذیل:
1-3- کد سوابق تحصیلي دارندگان دیپلم نظام آموزشي جدید )6-3-3(.

یادآوری مهم: این دســته از متقاضیان، قباًل مي بایســت طبق اعالم مدارس محل 
تحصیل با مراجعه به ســامانه فوق، کد ســوابق تحصیلي خود را دریافت نموده و در 
زمان ثبت نام با درج کد سوابق تحصیلي در درگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات 

فردي خود را مشاهده  نمایند.
2-3- کد ســوابق تحصیلي براي دیپلمه هاي سال 1384 تا سال 1400 شاخه نظري 
)نظام ســالي واحدي یا ترمي واحــدي و همچنین نظام آموزشــي جدید 6-3-3 ( 
رشته هاي تحصیلي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف 

اسالمي. 
3-3- کد ســوابق تحصیلي براي متقاضیان با مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، 
علوم تجربي، ادبیات و علوم انســاني، علوم و معارف اســالمي و هنر که مدرک دوره 

پیش دانشگاهي خود را از سال 1391 تا 1400 اخذ نموده اند.
تبصره 1: دارندگان مدرک پیش دانشــگاهي ســال هاي 1391 تا 1400 در صورتي 
که اطالعاتشــان در بانک اطالعاتي مرکز ســنجش وزارت آمــوزش و پرورش وجود 

 نداشــته یا ناقص باشــد، ابتدا باید براي تکمیل اطالعات خود بــه آدرس اینترنتي:
http://dipcode.medu.ir  یــا  https://sahat.medu.ir مراجعه نمایند و در 
صورت تأیید اطالعات آنان از سوي آموزش و پرورش، میتوانند تا تاریخ 1400/11/17 

نسبت به ثبتنام در این آزمون اقدام نمایند. 
 تبصره 2: دانشــآموزان دوره نظری ســال آخر نظام آموزشــی 3-3-6 که تا تاریخ 
31 شهریور ماه سال 1401 فارغ التحصیل مي شوند، الزم است که به منظور اطالع از 
نحوه اقدام برای مشــاهده سوابق تحصیلی، به اطالعیه پرینت کارت شرکت در آزمون 

)تاریخ 1401/03/30( مراجعه نمایند. 
4- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رســاني این سازمان در زمان مقرر )1400/11/10 تا 

.)1400/11/17
5- پرینت کارت  شــرکت در  آزمون بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام.
6- حضور در حوزه امتحاني تعیین  شــده در کارت شرکت در آزمون  و پاسخ دادن به 

سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون:  
1- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1401:

دفترچه راهنماي ثبت نام در این آزمون، در درگاه اطالع رساني این سازمان قرار دارد. 
الزم اســت که برای اطالع از شــرایط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، 
مقــررات مربوط به ضوابــط ثبت نام اتباع غیر ایراني و توضیحات مربوط به ســهمیه 
ایثارگران این دفترچه راهنما را مطالعه نموده و در صورتي که داراي شرایط و ضوابط 
مندرج در این دفترچه هســتید، مي توانید به عنــوان متقاضي در این آزمون ثبت نام 

نمایید.

 2- پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري: 
با توجه به اینکه پرداخت هزینــه ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي 
انجام مي شود، الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که پرداخت 
الکترونیکي آنها فعال اســت، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 
750/000 )هفتصدوپنجاه هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت 

به دریافت اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایید. 
تبصره 1- با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق ارســال پیام کوتاه ارائه شــود، مبلغ 12000 )دوازده هزار( ریال به 

عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه دریافت مي شود.
تبصره 2- هر متقاضي، مطابق ضوابط آزمون مي تواند در یکي از گروه هاي پنجگانه 
آزمایشــي شــامل گروه آزمایشــي 1 )علوم ریاضي و فني(، گروه آزمایشي 2 )علوم 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ثبت نام  و شرایط و ضوابط شرکت 
در  آزمون  سراسري    سال  1401
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تجربي(، گروه آزمایشــي 3 )علوم انساني(، گروه آزمایشي 4 )هنر( و گروه آزمایشي 5 
)زبان هاي خارجي( شرکت نماید.

تبصره 3- چنانچه تمایل به ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي )با توجه به توضیحات 
تبصره 4 ذیل( داشته  باشید، الزم است که به ازاي هر گروه آزمایشي، مبلغ 750/000 
)هفتصد و پنجاه هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت کرده و اطالعات کارت 

اعتباري را دریافت نمایید.
تبصره 4- منظور از ثبت نام در دو یا ســه گروه آزمایشــي بدین صورت اســت که 
متقاضي مي تواند، عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي آزمایشــي )علوم ریاضي و فني یا 
علوم تجربي یا علوم انســاني( به عنوان گروه آزمایشــي اصلي، در گروه آزمایشي هنر 
و زبان های خارجي نیز متقاضي شــود؛ به عبارت دیگر، نمي توان به طور همزمان، در 

گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني ثبت نام نمود.
تبصره 5- چنانچه عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور 
باشــید، الزم است که نســبت به پرداخت مبلغ 200/000 )دویست هزار( ریال دیگر 
 نیز از همین طریق، اقدام کرده و اطالعات کارت اعتباري )شــماره سریال 10 رقمي(

را دریافت نمایید.
تبصره 6- چنانچه عالقه مند به شــرکت در گزینش رشــته هاي تحصیلي مؤسسات 
آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي باشــید، الزم اســت که نسبت به پرداخت مبلغ 
200/000 )دویست هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام کرده و اطالعات کارت 

اعتباري )شماره سریال 10 رقمي( را دریافت نمایید.
تبصره 7- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشــته هاي دانشگاه هاي فرهنگیان 
و تربیت دبیر شــهید رجایي تهران، به اطالع مي رساند که در صورت اخذ مجوزهاي 
قانوني از ســوی وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذي صالح براي پذیرش دانشجو در 
دانشگاه هاي فوق، موضوع در مرحله انتخاب رشته هاي تحصیلي )نیمه اول مرداد ماه 

سال 1401( اطالع رساني خواهد شد.

یادآوری های مهم:
1-دارا بودن دیپلم نظام آموزشــي جدید 3-3-6، اعم از شــاخه هاي نظري، فني و 
حرفه اي یــا کاردانش یا اخذ دیپلم حداکثر تا تاریخ 1401/06/31، دارا بودن مدرک 
پیش دانشــگاهي یا اخذ مدرک پیش دانشگاهي حداکثر تا تاریخ 1401/06/31، و دارا 
بودن دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( براي متقاضیان، 

الزامي است.
2-دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش )نظام آموزشــی غیر 3-3-6(، که فاقد 
مدرک پیش دانشــگاهي یا کارداني هســتند، حق ثبت نام در آزمون سراســري سال 
1401 را ندارند و در صورت ثبت نام در این آزمون، به عنوان متخلف شــناخته شده و 

برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- در آزمون سراسري سال 1401 پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي: آهنگسازي، 
ادبیات نمایشــي، ارتباط تصویــري، آموزش هنر، بازیگــري، طراحي پارچه، طراحي 
صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عکاســي، کتابت و نگارگري، مجسمه سازي، 
نقاشي، نمایش عروسکي، نوازندگي موســیقي ایراني و نوازندگي موسیقي جهاني در 
گروه  آزمایشــي هنر و همچنین در رشــته هاي علوم ورزشــي و آموزش تربیت بدنی 
بــه صورت متمرکز و با شــرایط خاص صورت مي پذیرد؛ لــذا توضیحات الزم در این 
خصوص، از طریق اطالعیه هاي مربوط در زمان پرینت کارت شــرکت در این آزمون، 

به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
4- بر اســاس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در 
صورتي مي توانند در آزمون سراســري ســال 1401 ثبت نام و شرکت نمایند که اوالً 
واجد شــرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذکور 

باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ 1400/12/25 نسبت به انصراف قطعي خود از تحصیل 
اقــدام نمایند. بدیهي اســت که متقاضیان مذکور، در صــورت عدم انصراف قطعي از 
تحصیل تا تاریخ تعیین شــده، در صورت موفقیت و قبولــي در این آزمون، مجاز به 

ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي جدید خود نیستند. 
نکته مهم: بر اســاس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایي قانون ایجاد تسهیالت براي 
ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بســیجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
مصوب 1367/11/30 هیأت محترم وزیران، آن  دســته  از متقاضیاني که  با استفاده از 
سهمیه شــاهد و ایثارگر، یک بار در رشته هاي تحصیلي دوره  روزانه با آزمون یا بدون 
آزمون )براي پذیرفته شــدگان رزمنده از ســال 1368 به بعد و براي پذیرفته شدگان 
سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد( پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولي خود 
انصراف داده یا در رشــته قبولي شان ثبت  نام کرده یا نکرده باشند، مجاز به استفاده 
مجدد از سهمیه مذكور در آزمون سراســري در هیچ دوره اي، اعم از روزانه، 
نوبت دوم )شــبانه(، غیرانتفاعي، پیام نور، شهریه پرداز، پردیس خودگردان، مجازي و 
دانشگاه آزاد اسالمي، نخواهند بود؛ به عبارت دیگر، متقاضیان مشمول این ماده، تحت 
هیچ عنوانی حق اســتفاده مجدد از این سهمیه در تمامي دوره ها و همچنین دانشگاه 

آزاد اسالمي را ندارند.
5-الزم به توضیح اســت که اطالعیه و دفترچه راهنماي ثبت نام در رشــته هایي که 
در سال 1401 پذیرش آنها صرفاً با ســوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي گردد، 
هم زمان با اعالم نتایج رشــته اولیه و انتخاب رشــته های با آزمون، در محدوده زمانی 
نیمه اول مردادماه سال 1401 در درگاه اطالع رساني این سازمان قرار خواهد گرفت. 
ضمنــاً متقاضیاني که تمایل به پذیرش در این رشــته ها دارند، نیــازي به ثبت نام و 
شــرکت در آزمون سراسري سال 1401 نخواهند داشت. این متقاضیان می توانند در 
زمان ذکر شــده، با مراجعه به سامانه ثبت نام رشــته های صرفاً با سوابق تحصیلی در 

درگاه اطالع رساني این سازمان، متقاضی پذیرش در این رشته ها شوند.

ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام:
پــس از مطالعه دفترچه راهنما، مدارک یا اطالعات الزم مندرج در تقاضانامه ثبت نام، 
از جمله فایل عکس اسکن شده را براساس توضیحات مندرج در دفترچه آماده نمایید. 
ضمنــاً در صورت تمایل به ویرایش اطالعات ثبت نامي، الزم اســت که با وارد نمودن 
اطالعات درخواســتي خود، نســبت به مشــاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي تان بر 

اساس دستورالعمل به شرح ذیل اقدام کنید.
الف- آن دسته از متقاضیاني که مشمول سوابق تحصیلي نیستند، اجازه ویرایش همه 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دســته از متقاضیاني که مشــمول سوابق تحصیلي هســتند، اجازه ویرایش 

اطالعات خود را به غیر از اطالعات سوابق تحصیلي خواهند داشت.
توجه: شــرایط و ضوابط ثبت نام و شــرکت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي 
شــماره 1 آزمون درج شده اســت و هرگونه  تغییر  در شــرایط و ضوابط ثبت نام این 
آزمون، به صورت اطالعیه رســمي از طریق  درگاه اطالع رســاني این سازمان و نشریه 

پیک  سنجش  و، در صورت لزوم،  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

د( نحوه ارســال درخواســت یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش 
آموزش کشور

در صورت لزوم، مي توانید سؤال یا سؤاالت خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي 
این سازمان به نشــانی: https://request.sanjesh.org/، یا )در روزها و ساعات 

اداری( با شماره تلفن: 42163-021 در میان بگذارید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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تا  سراسری  آزمون  اینکه  اعالم  با  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
سال 1403 به صورت هوشمند برگزار می شود، گفت: آزمون سراسری 1401 
نیز سه تغییر اساسی، شامل: محتوایی شدن سواالت با تکیه بر متن كتاب 
های درسی، كاهش محدود تعداد سؤاالت، و افزایش دفترچه سؤاالت خواهد 

داشت. 
دکتر عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، 
در اولین نشست خبری خود، که روز شنبه 9 بهمن ماه در محل ساختمان مرکزی 
سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد، به مهم ترین تغییرات آزمون سراسری 1401 
اشاره کرد و گفت: اولین قولی که به داوطلبان داده ایم، این است که دفترچه و پاسخنامه 
آزمون ارتقاء پیدا کند؛ به این معنی که یک دفترچه عمومی و دو دفترچه تخصصی، به 
همراه یک پاسخنامه عمومی و دو پاسخنامه تخصصی، در بین داوطلبان توزیع شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین خاطرنشان کرد: در گذشته، روال به 
این صورت بود که پاسخنامه های عمومی و تخصصی، چهار تا چهار و نیم ساعت در 
دست داوطلبان قرار داشت؛ ولی در آزمون سراسری 1401 ما اگر چه شمایلی از روند 
گذشته را خواهیم داشت، اما در عین حال، تغییراتی را در این روند اعمال می کنیم.

میزان  افزایش  در بخش محتوایی،  آزمون سراسری سال 1401  تغییرات  مهم ترین 
تأثیر سوابق تحصیلی از 30 درصد به 40 درصد و با تأثیر مثبت، تغییر سؤاالت آزمون 
ارائه دفترچه های  و در چارچوب کتاب های درسی،  به محتوایی  از حالت کلیشه ای 
سؤاالت متفاوت، پاسخنامه متفاوت و کوتاه شدن زمان پاسخگویی و در اختیار داشتن 
دفترچه سؤاالت و پاسخنامه مربوط به آن از سوی داوطلب است؛ ضمن اینکه تعداد 

دفترچه های سؤاالت و پاسخنامه ها نیز افزایش می یابد. 
دکتر پورعباس تأکید کرد: یکی از تغییرات این است که پاسخنامه ها حدود 70 تا 80 دقیقه 
در اختیار داوطلب قرار داشته باشند و بعد از اتمام کار داوطلب با پاسخنامه اول، پاسخنامه 
بعدی به داوطلب داده شود که این تصمیم، امنیت آزمون را به شدت تقویت می کند.
این  سؤاالت  تعداد   ،1401 سراسری  آزمون  در  دفترچه ها  تغییر  تبع  به  افزود:  وی 
آزمون نیز تغییر خواهد کرد و ممکن است که تعداد سؤاالت آن، پنج یا شش سؤال 
سازمان  مّدنظر  سؤاالت،  کردن  محتوایی  حال،  عین  در  اما  باشد،  گذشته  از  کمتر 
سنجش قرار دارد. ضمناً تغییرات آزمون سراسری در جهت برگزاری آزمون بهتر و 

سالم تر، تأمین امنیت آزمون و ایجاد آرامش بیشتر برای داوطلبان است. 

در  اساسی  تحول  و  سنجش  سازمان  مدت  دراز  برنامه  که  است  یادآوری  به  الزم 
برگزاری آزمون ها، از سال 1402 و 1403 عملیاتی خواهد شد؛ ضمن آنکه عمده ترین 
پاسخنامه ها،  و  دفترچه های سؤاالت  افزایش کیفیت  دراز مدت سازمان،  برنامه های 
استفاده  با  تصحیح سؤاالت  و  سال، طراحی  هر  در  آزمون  برگزاری  دفعات  افزایش 
مجدد  بررسی  تحصیلی،  سوابق  تأثیر  میزان  افزایش  مصنوعی،  هوش  فناوری  از 
حالت  به  فعلی  حالت  از  سؤاالت  طراحی  کار  و  ساز  اصالح  و  متعدد  سهمیه های 
سراسری و به کارگیری همه معلمان و استادان از همه استان ها، شهرها و روستاهای 

کشور در طراحی آنهاست.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با بیان اینکه آزمون سراسری از سال 1402 به 
 صورت هوشمند برگزار می شود، اظهار کرد: اگرچه تغییرات این آزمون از سال 1401 شروع 
خواهد شد، اما تغییرات اساسی و عمده آن، از سال 1402 و 1403 اعمال خواهد شد. 
وی، با اشاره به برنامه این سازمان برای افزایش امنیت آزمون ها و ارتقاء کیفیت چاپ 
سؤاالت، افزود: ما در این سازمان، گروه امنیت آزمون داریم که به موضوعاتی مبنی بر 
لو رفتن سؤاالت و تقلب و خرید و فروش سؤاالت آزمون سراسری تسلط دارد و همه 

این ادعاهای پوچ و دروغ را رصد می کند.
دکتر پورعباس، با بیان اینکه موضوع برگزاری حداقل دو بار آزمون سراسری در سال، 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است، گفت: با فرآیندی که ما طراحی می کنیم، 
در آزمون های هوشمند، تنها به برگزاری دو بار آزمون در سال اکتفا نمی شود و هر ماه 

می توان یک آزمون برگزار کرد و فرد می تواند حداکثر دو مرتبه در آن شرکت کند.
وی خاطر نشان کرد: بعد از اینکه آزمون ها هوشمند شد، دیگر زمان خاصی برای شرکت 
در این آزمون ها نخواهیم داشت؛ ضمن آنکه اولین آزمون الکترونیکی ETS در کشور 
در سازمان سنجش برگزار شده و این تجربه در کشور وجود دارد و دفتر آزمون سازی 
ارائه کند. سازمان سنجش این آمادگی را دارد که در هر دقیقه 10 میلیون سؤال 

دکتر پورعباس، در خصوص چگونگی شرکت در آزمون سراسری برای افرادی که فاقد 
سوابق تحصیلی هستند، افزود: جای هیچ گونه نگرانی نیست و تمامی افراد می توانند 

در این آزمون شرکت کنند. در دفترچه ثبت نام آزمون، راهکارها ارایه شده است.
گفتنی است که این آزمون، در روزهای 8 تا 11 تیر ماه سال 1401 برگزار می شود 
و نتایج اولیه آن در مرداد ماه و نتایج نهایی آن نیز تا قبل از مهر ماه و در اوایل دهه 

سوم شهریور ماه سال آینده اعالم خواهد شد. 

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:

سه تغيير اساسی آزمون سراسری 1401
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نقــش  کــه  مهمــی  عمومــی  از دروس  یکــی 
تعیین کننــده ای در رتبــه کنکور شــما داوطلبان 
عزیز در هر یک از گروه های آزمایشــي دارد، زبان 
انگلیسی است. میزان عالقه به آن و یادگیری زبان 
در بین داوطلبان آزمون سراســری، متفاوت است. 
بسیاری از داوطلبان، به خاطر عالقه به این درس، و 
بسیاری دیگر، به دلیل اینکه این درس نقش مهمی 
در کسب رتبه مورد نظر آنها دارد، زبان را در کنکور 
خوب پاســخ می دهند و به همین دلیل، کار برای 
دســته دیگری از داوطلبان که تســلّط چنداني به 
زبان انگلیسی ندارند، دشوارتر می شود؛ به خصوص، 
با توجه به آنکه در ســال های اخیر، اهمیت خاصی 
به این درس از سوي خانواده ها داده مي شود، بیشتر 
والدین ســعی می کنند که با فرستادن فرزندانشان 
به کالس های زبان، به یادگیری زبان انگلیسي آنها 
کمــک کنند. با توجه به اینکه در ســال های اخیر، 
بیشــتر داوطلبان در این درس، درصد باالیی )60 
تا 70 درصد( از ســؤاالت را به طور صحیح پاســخ 
می دهند، کســب درصد حداقل در این درس، الزم 
است، و برای پیشی گرفتن از دیگران، باید به کسب 

درصدهای باالتر هم فکر کرد.
البته هنوز هم زبان انگلیســی، یک درس نســبتاً 
دشوار برای بسیاری از داوطلبان محسوب می شود 
و علت آن هم این اســت که سؤاالت این درس در 

ســال های اخیر به ســبک جدیدي طرح مي شود؛ 
بدین صورت که از طرح ســؤال از مباحث حفظی 
کاسته شــده و مباحث مفهومی بیشــتري در آن 
مطرح می شــود؛ از طرف دیگر، داوطلبان ذهنیت 
درستی نسبت به این درس ندارند و آن را به صورت 
پیوســته در برنامه مطالعاتی خود قرار نمی دهند یا 
روش مطالعه درســت و اصولــی را در مطالعه این 
درس در پیش نمی گیرند. نکته دیگر این اســت که 
زبان انگلیســي در دفترچه سؤاالت دروس عمومی، 
بعد از دروس دیگر می آید و مســائلی مانند کمبود 
وقت و ... می تواند بر میزان پاسخگویی داوطلبان به 

آن، تأثیر گذارد.
قبل از اینکه به نحوه مطالعه این درس برای آمادگی 
آزمون سراســری بپردازیم، الزم اســت که شــما 
عزیــزان بدانید از درس زبان در کنکور 25 ســؤال 
مطرح می شــود که 10 ســؤال آن گرامر و واژگان، 
10 ســؤال آن درک مطلب و 5 سؤال آن مربوط به 
متن بســته یا متن »کلوز« است. اگر مباحث لغات 
و گرامر را مباحث حفظی و بقیه را مفهومی درنظر 
بگیریم، می بینیم که 40 درصد سؤاالت از مباحث 
حفظی و بقیه از مباحــث مفهومی، مهارتی، درک 
مطلــب و احتماالً از مباحث خــارج از کتاب طرح 
می شــود؛ پس اگر قصد دارید که در کنکور، درصد 
خوبی را در درس زبان انگلیسي کسب کنید، حتماً 

به ایــن نکته دقت کرده و با توجه به توان خود، به 
رفــع ضعف ها یا تقویت پایه های خود در این درس 

بپردازید.

تا می توانيد لغت بخوانيد
برای پاســخگویی به ســؤاالت انگلیسی در کنکور، 
شما داوطلبان عزیز باید دو رکن اساسی آن، یعنی 
لغــات و گرامر را به خوبی و به  طور صحیح مطالعه 
کنید. شما با مطالعه  صحیح و یادگیری اصولی این 
دو رکــن، عالوه بر تضمین موفقیت خود در آزمون 
سراسري، براي تسلّط بر این زبان قدم بزرگی نیز بر 
خواهید داشت. همچنین با توجه به اینکه دانستن 
معنــی لغات و عبارات، الزمه  پاســخگویی به تمام 
سؤاالت )چه سؤاالت مربوط به لغات و چه سؤاالت 
مربوط به گرامر( اســت و از طرف دیگر، قســمت 
اعظم ســؤاالت دربارة معنی لغات و عبارات )تقریباً 
80 درصد ســؤاالت از معنی لغات و عبارات و 20 
درصد ســؤاالت از گرامر است( خواهد بود، اهمیت 

مطالعه  لغات، بیشتر از پیش مشخص می شود.
  این بحــث که در ســؤاالت کنکــور درس زبان 
انگلیســي، مخصوصاً در بخش متون، لغاتی خارج 
از کتاب های درسی هم استفاده می شود مسأله ای 
اســت که خیلی از دانش آموزان را نگران می کند؛ 
ولی چندان نگران این موضوع نباشــید؛ زیرا برای 
پاسخ به این گونه ســؤال ها، نیاز بسیار ناچیزی 
به مطالعــه خارج از کتاب دارید؛ به عالوه اینکه 
اگر شــما دامنه لغت خود را گسترش دهید، با 
لغت هایی که معنی آنهــا را می دانید، می توانید 
گاهی به راحتی و گاهی به طور احتمالی، معنی 
برخی از لغاتی را که قباًل ندیده اید، حدس بزنید.

حتماً از خود می پرســید کــه چگونه باید لغات 
انگلیسی و معنی آنها را فرابگیریم. سعی کنید که 
هم زمان با شروع مطالعه  یک درس، کلمات را از 
همه  جای درس )تمرین ها، متن ها، زیرنویس ها، 
جدول ها و....( اســتخراج کنید و معنی آنها را با 
توجه به متــن از فرهنگ لغت درآورید. راه های 
متفاوتی وجود دارد که شــما بتوانید معنی یک 

زبان انگليسی؛ دشواِر آسان یاب !
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لغت را مدت زمان بیشــتری از حفظ داشــته باشــید. 
عالوه بــر تکرار معانی لغات، شــما می توانید آنها را در 
جدول هایی بنویســید که هر جدول، شــامل گروهی از 
کلمات باشــد که به نحوی در یک زمینه  دارای اشتراک 
هستند؛ مثاًل: کلمات هم شکل را در یک جدول بنویسید 
 bird، یا ......  ،bind، bond، bund، band، bound(
bread، braid، bride، breed و ...(. کلمات مترادف 
 mediate، intervene،( را نیز در یک جدول بنویسید
 .)... و   interpose، reconsiliate، interfere
کلمات با یک پیشــوند را هم در یک جدول بنویســید 
 degenerate، decompose، deflate، deviate(
و ...(. همچنین کلمات با یک مضمون )theme( مانند 

جــدول مربوط بــه میوه هــا، جانوران، 
گیاهان، زمان هــا، مکان ها و ... را نیز در 

یک جدول بنویسید.
 ســعی کنید که جدول خود را با ســه 
ســتون طراحي کنید که یک ستون آن 
مربوط به کلمه و یک ستون برای معنی 
فارســی آن کلمه باشد و در ستون دیگر 
نیز یک جمله بنویســید )بهتر است که 
این جملــه را خودتان بســازید یا براي 
ســاختن آن، از کتاب یــا فرهنگ لغت 
زبان انگلیسي استفاده کنید(. برای اینکه 
دامنه لغت خوبی داشته باشید و بتوانید 
در کنکور به سؤاالت درس زبان به خوبی 

پاســخ دهید، صرفاً به لغات پایانــی درس اکتفا نکنید. 
همچنین در نوشــتن لغات و معنی آنها خیلی وسواس 
به خرج ندهید؛ ضمن اینکه نباید کلمات خیلی ســاده 
هم را وارد این جدول  کنید. همچنانکه الزم نیســت هر 
جدول شامل تعداد کلمات زیادی باشد. کامل شدن این 
جدول هــا به  صورت تدریجی و همــراه با مطالعه  کتاب 
صورت می گیرد؛ مثاًل شــما در درس یــک، جدولی را 
ایجــاد کرده اید که یک یا دو کلمه در آن قرار گرفته اند؛ 
اما در درس هشت یا نه، چند کلمه دیگر هم به آن اضافه 
می کنید. چون نمی توانید همه  لغات را در جدول ها قرار 
بدهیــد، باید یک جدول با عنوان »other words« یا 
»unsubjected words« نیز داشــته باشید تا لغات 
مذکــور را )که برای آنها وجه اشــتراک پیدا نکرده اید( 
در آن بنویســید. نگران نباشــید که لغات زیادي را در 
این جدول مي نویسید. ضمناً تنها به تکرار کلمات اکتفا 
نکنید و برای یادگیری عمیق کلمات، بین  آنها و مطالب 
موجود در حافظه  خود نیز به نحوي ارتباط برقرار کنید. 

ســعی کنید که کلمات را در قالــب تصاویر، جمالت، 
آهنگ هــا، رفتارهای روزمره جالــب و خنده دار و ... در 
 fig حافظه تان ثبت کنید؛ مثاًل اگر می خواهید که معنی
)انجیــر( در ذهنتان ثبت شــود، pig را تصور کنید که 
fig می خورد، و یا به فردی فکر کنید که chess بازی 

می کند و در همان حال cheese می خورد!
    پس از اتمام هر ســاعت مطالعه  زبان )واژگان، گرامر 
و تست(، یک کلمه  را به عنوان کلمه  روز انتخاب کنید و 
آن  را در تقویمی )در همان روز( یادداشــت کنید. سعی 
کنید که به این کلمه، کمی بیشــتر از دیگر کلمه ها بها 
دهید و در مورد آن بیشــتر فکر کنیــد. انتخاب کلمه  
روز، کاماًل بســتگی به سلیقه  شــما دارد. فقط کلمه ای 

را انتخــاب کنید که به دالیلــی می خواهید آن کلمه را 
سریع تر یاد بگیرید یا اینکه مطمئن شوید که این کلمه 

برای مدت زیادی در ذهنتان خواهد ماند.
پس از مطالعه  چندین درس و تهیه  تعدادی از جدول ها 
)تقریباً 200 تا 300 کلمه(، ســاعت مطالعه  مختص به 

واژگان را به سه بخش )طبق بخش زیر( تقسیم کنید:
1- در یک قسمت مانند قبل، کتاب را مطالعه و جدول ها 
را تهیه یا کامل کنید. فراموش نکنید که مرور جدول ها، 
مهم ترین کاری اســت که شــما باید برای ماندگاری و 

حفظ لغات در ذهنتان انجام دهید.
2- بــرای ماندگاری بیشــتر و بهتر لغــات می توانید از 
جعبه یادگیری »الیتنر« استفاده کنید. گرچه بسیاری 
از داوطلبان کنکور و دانش آموزان، یادگیری با این روش 
را وقت گیــر می دانند، اما اگر به این شــیوه عمل کنید، 
مطمئن باشید که نتیجه بهتری از آزمون خود خواهید 

گرفت.
3- در قســمت دیگر، تنها به خواندن متون انگلیســی 

بپردازید. هــدف از ایجاد این بخش، کســب تجربه به 
منظور خواندن ســریع متون انگلیسی است. شما باید با 
وجود مشــاهده  کلمات ناآشنا، مفهوم متن و جمالت را 
درک کنید و حتی بــا توجه به معنی جمالت و مفهوم 

کلی متن، معنی کلمات جدید را حدس بزنید.

برای یادگيری گرامر در برنامه درسی، وقتی را 
به آن اختصاص دهيد

یکــی دیگر از بخش های زبان، که می توانید با یادگیری 
آن در آزمون این درس نمره خوبی کســب کنید، گرامر 
اســت. مفید ترین روش برای مطالعه و یادگیری گرامر، 
خواندن گرامر های ذکر شــده در کتاب های درســی و 
نوشــتن یک خالصه  کلی از آنهاســت. 
در ایــن خالصه برداری ها می توانید برای 
به  خاطر ســپردن مؤثرتر، با اســتفاده از 
خالقیت ذهنتان، جمــالت یا کلماتی را 
به  صورت رمزی ایجاد کنید و با به  خاطر 
آوردن ایــن جمالت و کلمــات رمزی، 
گرامرهای مورد نظر را نیز به یاد بیاورید؛ 
مثاًل ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله 
قبل از اسم را می توانید به این طریق به  

خاطر بسپارید.
با این همه، تنها خواندن و خالصه برداری 
کردن از گرامرها )حتــی اگر به بهترین 
شکل انجام گیرد(، برای فراگیری آن به 
هیچ  عنوان کافی نیست. شما باید برای درک و یادگیری 
عمیق گرامر ها، تا می توانید تمرین های کتاب درسی )و 
کتاب های غیردرسی( را حل کنید. ضمناً سعی کنید که 
جواب تمرین ها را در کتاب یادداشت نکنید تا بتوانید در 

مطالعات بعدی نیز خود را تست کنید.
بــرای هر هفته نیز یک گرامر را انتخاب کنید و ســعی 
کنیــد که در طول هفته، خیلي خوب آن را یاد بگیرید، 
با کمک آن جمله بســازید، در کتاب های درسی آن  را 
مطالعــه کنید و در درک مطلب هایــی که در آن هفته 

می خوانید، به دنبال آن بگردید.

دقت و سرعت، الزمه درك مطلب
بخش دیگری از درس زبان انگلیسی، که در کنکور از آن 
ســؤال طرح می شود، درک مطلب است. مهم ترین نکته 
در درک مطلب، به کارگیری هم زمان ســرعت و دقت 
است. ممکن است که داوطلبی، دامنه لغت خیلی خوبی 
داشته باشــد، اما در آزمون سراسري نتواند به خوبی به 

  برای پاسخگویی به سؤاالت انگليسی در کنکور، شما داوطلبان عزیز 

باید دو رکن اساسی آن، یعنی لغات و گرامر را به خوبی و به  طور صحيح 

مطالعه کنيد. شما با مطالعه  صحيح و یادگيری اصولی این دو رکن، عالوه 

بر تضمين موفقيت خود در آزمون سراسري، براي تسّلط بر این زبان قدم 

بزرگی نيز بر خواهيد داشت

  در هنگام زدن تست، چه گرامر باشد، چه درك مطلب و چه لغت، 

صورت تست و گزینه ها را معنی و از لغات جدید نيز فيش برداری کنيد
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ســؤاالت درک مطلب پاسخ دهد؛ زیرا ســرعت الزم برای خواندن متن و درک معنی 
اصلــی آن را ندارد. در درک  مطلب ها ابتدا یک نگاه کلی و گذرا در حد 1 تا 2 دقیقه 
به متن ارائه شده و سؤاالت انداخته و سپس متن را بخوانید و سعی کنید، با توجه به 
نگاه گذرایی که به سؤاالت انداخته اید، زیر نکات مهم آن را خط بکشید. در پاسخ دهی 
به سؤاالت طرح شده از متن، ابتدا به سؤاالت Vocabulary پاسخ دهید و سپس اگر 
ســؤالی از ارجاع ضمیر وجود داشت، به آن، و بعد هم به سؤاالت مفهومی، که در آنها 
از ایده کلی متن پرســش  کرده اند، پاسخ دهید. اگر فکر می کنید در زمانی که دارید، 
نمی توانید به همه درک مطلب ها این گونه پاســخ دهید، ابتدا به سراغ سؤاالت لغات 
و ارجاع ضمیر درک مطلب ها بروید و بعد، اگر وقت داشــتید، بقیه ســؤاالت را پاسخ 
دهید. دقت داشــته باشید که برای پاسخ به سؤاالت لغت درک مطلب ها، شما نیازی 

به خواندن متن ندارید.

با تست زنی، خود را محک بزنيد
یکی از کارهای بســیار مهمی کــه باید در درس زبان انجام دهید، این اســت که با 
تست زنی در این درس، خود را محک بزنید. یکی از اهداف تمرین  تست زنی، شناخت 
نقاط ضعف و قوت خود اســت؛  به طوري که شــما متوجه شوید در کدام قسمت از 
ســؤاالت )گرامر، درک مطلب و.....( قوی و در کدام قســمت ضعیف هستید تا بعداً با 
توجه به آنها به ســؤاالت پاسخ دهید. برای این منظور، در ابتدا تست زنی را به صورت 
تست های تمرینی و بدون در نظر گرفتن زمان انجام دهید؛ اما وقتی میزان مطالعه تان 
زیاد شــد و به ایام پس از عید نوروز رسیدید، تست زنی سرعتی را در برنامه خود قرار 
دهید. برای هر ســاعت مطالعه  مختص تســت زنی، یک آزمون انگلیسی تهیه کنید. 
در این زمینه مي توانید از آزمون های مشــابه کنکور یا آزمون های سراســري گذشته 
استفاده کنید )البته آزمون های سراسري گذشته، برای زمانی است که اکثر مطالب را 
مطالعه کرده اید(. ضمناً هرگز از تست های طبقه بندی شده  موضوعی )مثاًل صد تست 
پشت ســرهم در مورد ضمایر و....( استفاده نکنید و در هر آزمون، این احساس را در 
خود ایجاد کنید که سر جلسه  آزمون سراسري هستید؛ بنابراین، زمان را کنترل کنید. 
با پیشرفت مطالعه و تمرین شما، باید زمان پاسخگویی تان به سؤاالت کاهش یابد. در 
انتهای هر آزمون، نکات جدید گرامري و همچنین کلمات ناآشــنا و جدید را، که در 
هنگام مطالعه به آنها توجه نکرده یا برنخورده بودید، مشخص کرده و آنها را یادداشت 

کنید تا در ساعت مطالعه مختص واژگان یا گرامر، این موارد را نیز مطالعه کنید.
با توجه به نکاتی که در باال به آن اشاره شد، به عنوان یک داوطلب، این شما هستید که 
باید به این نتیجه برسید و بدانید که بهترین شیوه مطالعه زبان انگلیسي در ایام آمادگي 
کنکور، برای شما کدام شیوه است؛ زیرا این موضوع، یادگیری شما را آسان تر می کند؛ 
 اما پیشــنهاد ما این است که ابتدا گرامر هر درس را مطالعه کنید و سپس 20 تست

گرامر مربوط به آن را پاســخ دهید و اشــکاالت خود را بررسی و تحلیل کنید و پس 
از آن به ســراغ Reading  درس بروید. همچنین پاراگراف اول را یک بار بخوانید و 
سعی کنید که معنی و مفهوم آن را دریابید و بعد از آن، سعی کنید معنی کلماتی را 
که نمی دانید، با توجه به نشانه ها و به کارگیري روش های مختلف، از خود متن حدس 
بزنید؛ البته انجام این کار درباره  تمام کلمات، ممکن نیســت؛ بنابراین، معنی کلماتی 
را کــه نمی توانید از متن دریافت کنید، با مراجعه بــه یک فرهنگ واژگان فراگیرید. 
در حیــن مطالعه  هر پاراگراف نیز بــه ارتباط جمالت، مرجع ضمایر و حتی گرامر آن 

درس یا درس هــای قبلی، توجه فراوانی 
داشته باشــید. همچنین بعد از مطالعه  
هر پاراگراف، ســعی کنیــد که مفهوم و 
منظور اصلی آن پاراگراف را در یک یا دو 
جمله  انگلیسی یا فارسی خالصه کنید و 
در پایان آن بنویســید. انجام این کار به 
شما نشــان می دهد که آیا آن پاراگراف 
را درســت فهمیده اید یا خیر؛ سپس به 
انجام تمرین های آن درس بپردازید و در 
تمام این مدت، یادداشت برداری از لغات 
سخت را فراموش نکنید و وقتی را برای 

حفظ کردن آنها نیز در نظر بگیرید.

به این نکات نيز توجه کنيد:
  حتماً کِل هر دو کتاب یازدهم و دوازدهم را با دقت بخوانید و لغت های مهم آنها را 

مشخص کنید و سپس مطالب مربوط به گرامر را از هر دو کتاب درآورید و در جایی 
جداگانه بنویسید و هر چند وقت یک بار، آنها را مرور کنید.

  برای حفظ لغات باید به طور کامل هر جمله را بخوانید و آن را معنی کنید و معنای 
کلمه  مورد نظر را در جمله حدس زده یا پیدا کنید و بعد، با مراجعه به معنی درس، 

پاسخ خود را بررسی کنید
  تمام بخش های کتاب زبان، از جمله لغات، متن ها، صورت و پاســخ تمرین ها و ... 
را باید بخوانید و لغاتش را درآورید؛ نه اینکه فقط به لغات آخر هر درس اکتفا کنید.

  تمام تمرین ها را حل کنید.
  سعی کنید که لغت ها را با یک یا چند مترادف انگلیسی یاد بگیرید.

  تست های زبان را به صورت درهم )نه طبقه بندی شده( حل کنید.
  در هنگام زدن تست، چه گرامر باشد، چه درک مطلب و چه لغت، صورت تست و 

گزینه ها را معنی و از لغات جدید نیز فیش برداری کنید.
  صحبت کردن در کالس با همکالسی ها یا در خانه با یکی از افراد تحصیل کرده به 

زبان انگلیسی، دشوار، ولی بسیار مفید خواهد بود.
  در وقت های تلف شــده )اتوبوس، مترو، مطب پزشــک یا صف های مختلف( لغات 

فیش برداری شده زبان را بخوانید. 
  مشاهده فیلم های انگلیسی نباید زیرنویس دار، کمک مؤثری به یادگیری بهتر شما 

خواهد کرد.
 داوطلبان عالقه مند به زبان انگلیســي، نباید فقط به شــرکت در گروه آزمایشــي 

زبان هاي خارجي آزمون سراســري اکتفا کنند؛ بلکه باید در رشــته اصلی خود و در 
کنار آن در کنکور گروه آزمایشي زبان هاي خارجي هم شرکت کنند؛ چرا که ظرفیت 

پذیرش و تنوع رشته در این گروه آزمایشي، بسیار پایین است. 
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وارد کالس که می شوم، چهره های درهم و گرفتۀ بچه ها تو ذوقم می زند؛ انگار نه انگار که 

شروع ترم دوم است و آنها باید یک دنیا شور و نشاط بوده و مصّمم و آماده برای استقبال 

از یک ترم جدید و یک شروع تازه، سرکالس نشسته باشند. 

می پرسم: »چه شده؟ مال باخته ها از شما حالشون بهتره !«

یکی از بچه ها نفس عمیق می کشد و می گوید: »معلومه! اونا شاید امیدی داشته باشن، اما 

ما ....« و بعد شانه هایش می لرزد و اشک هایش جاری می شود. 

راستش را بخواهید، این صحنه ای است که کم و بیش من در شروع ترم دوم اکثر سال های 

کاری ام بــا آن روبرو بوده ام؛ دانش آموزانم که در ترم اول به خوبی تالش نکرده اند، اکنون 

در آغاز ترم دوم، با ناامیدی و ترس دســت و پنجه نرم می کنند؛ دانش آموزانی که تصور 

می کنند چون تا نیمۀ راه را به خوبی طی نکرده اند، امکان ندارد که در آزمون سراســري 

موفق شوند و در رشته خوب و مورد عالقۀ خودشان پذیرفته گردند. 

در واقع، مشــکل اینجاست که این دســته از داوطلبان، زمان خود را صرف فکر کردن به 

گذشــته و غصه خوردن برای چیزی می کنند که برای درســت کردن و تغییر دادن آن، 

قدرتی ندارند، و به جای اینکه برای رسیدن به موفقیت، کمّیت و کیفیت مطالعۀ خود را 

تغییر دهند، خود را با دیگران مقایسه می کنند؛ مثالً ساعت مطالعه یا تعداد تستی را که 

زده اند، با دیگران مقایسه می کنند و چون حس می کنند که نسبت به آنها عقب هستند، از 

تالش خود دست بر می دارند و تسلیم شکست می شوند.

ما معتقدیم که اگر تا کنون به درستی درس نخوانده اید، هنوز هم برای موفقیت چندان دیر 

نشده است و تنها الزم است که از همین امروز، دانش آموز متفاوتی باشید و بدانید که االن 

زمان شروع شماست؛ فقط خود را با دیگران مقایسه نکنید. بهترین مقایسه افراد، مقایسه 

هر فرد با خودش است. همین که هفته ای 20 تست بر تعداد تست ها یا مثاًل یک ساعت بر 

ساعات مطالعاتی هفته گذشته خود بیفزایید بهترین نوع مقایسه است. فقط خودتان را به 

خاطر کوتاهی های گذشته تان سرزنش نکنید و بگذارید که به آرامش ذهنی برسید. اکنون 

به آینده توجه کنید و بی وقفه مطالعه کنید. 

برای موفقیت و تمایز پیدا کردن نســبت به رقبای خود، باید در این ماه ها تالش خود را 

دوچندان کنید و با سرعت بیشتری به پیش روید. باز هم یادآوری می کنیم که مهم ترین 

رکن ها برای موفقیت، این است که با عزم راسخ و اشتیاق سوزان و ایمان به خود و راهی 

که انتخاب کرده اید، به پیش روید و از مقایسه خود با دیگران خودداری کنید، و این نکته 

را به خاطر داشته باشید که باید تالش کنید هر هفته نسبت به هفتۀ قبل خود، پیشرفت 

بیشتری داشته باشید.

در انتهای این گفتار کوتاه، نمونه ای از سرگذشــت افرادی را که طبق 

تصــور دیگران، دیر شــروع کرده، اما به موفقیت هــای قابل توجهی 

رسیده اند، می آوریم.

* رســتگار رحمانی، رتبۀ یــک  گروه هاي آزمایشــي علوم تجربی و 

زبان های خارجی و رتبۀ 44 گروه آزمایشي هنر سال 88، دیپلم ریاضی 

داشت. وی فرزند خانواده اي 10 نفره است که پدرش کارگر ساختمان 

و مادرش خانه دار اســت و اهل محله بهداري از شهر مرزي جوانرود با 

جمعیتي بالغ بر 50 هزار نفر اســت. او پس از پایان خدمت سربازي، 

هنوز هم برای موفقیت 

چندان دیر نشده است !
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با چهار ماه فرصت مطالعه، موفق شد که با شرکت در آزمون سراسري سال 1388، رتبه 

اول کشوري را در دو گروه آزمایشي علوم تجربي و زبان هاي خارجي از آن خود کند. وی 

دربارة نحوة مطالعۀ خود می گوید: از اول بهمن، روزي هفت تا هشت ساعت مطالعه داشتم. 

بعد از ایام عید نوروز، این میزان مطالعه به روزي هشــت تا 10 ساعت رسید و در آستانۀ 

کنکور نیز روزي 12 تا 13 ساعت مطالعه داشتم. اساس کار را بر سه دوره مطالعه دروس 

پیش دانشگاهي و سال دوم دبیرستان در مرحله اول، دروس پیش دانشگاهي و سال سوم 

دبیرستان در مرحله دوم، و جمع بندي قرار دادم.

رســتگار رحمانی، پس از گذشت چند سال از دیپلم، خود را برای آزمون سراسری آماده 

کرد و مکان مطالعه اش برای کنکور، یک انباری کوچک بود؛ زیرا معتقد بود که کسب رتبه 

برتر کنکور، به شرایط و امکانات خاصي نیاز ندارد، بلکه پشتکار و تالش فرد را مي طلبد. 

* »پاول تســنر« مدیر عامل و یکی از مؤسسان شرکت پالپ ورکز است. کار این شرکت، 

تولید جایگزینی بازیافت شدنی برای کیسه های پالستیکی، با استفاده از زباله های کاغذی 

و گیاهی است. نکتۀ جالب در مورد شرکت »پالپ  ورکز« این است که وي این شرکت را 

در 66 سالگی تأسیس کرده است! پاول در جایی می گوید که با کسانی در حال رقابت بود 

که سن و سالشان  از کفش های او کمتر بود! با این حال، او خسته نمی شود، تالش می کند 

و نهایتاً می تواند شرکتش را به یک شرکت موفق و مطرح در این زمینه مطرح نماید. وی 

در یکی از سخنرانی های خود می گوید: گاه پیام هایی را از افراد می گیرم که مضمون آن این 

است: »من االن 30 سال دارم و فکر می کنم که دیگر برایم دیر شده است برنامه نویسی یاد 

بگیرم. چه کار کنم؟« از نظر من، تعداد کارهایی که واقعاً برای آنها دیر می شود، خیلی کم 

و انگشت شمار است؛ به خصوص یاد گرفتن. هیچ وقت برای آموزش، دیر نیست

* »جوزف کنراد«، نویسندة مشهور انگلیسی، تا بیست سالگی حتی انگلیسی هم بلد نبود 

و تا 39 سالگی نویسنده 

هم به حســاب نمی آمد و 

بــازرگان دریایی کار  به عنوان 

می کرد. وي در 39 سالگی تصمیم 

گرفت که به حرف دلش گوش کند و 

به دنبال عالقه اش برود؛ پس، بدون آنکه 

از ســن و سال خود یا رقیب هایش بترسد، 

شــروع به نوشــتن کرد و به عنــوان یکی از 

موفق ترین و مشهورترین نویسنده های انگلیسي 

در خاطره ها ماند؛ کاری که بســیاری از انگلیسی 

زبان ها نتوانستند مشــابه آن را انجام دهند؛ چون 

اسیر محدودیت های کاذب شدند و شجاعت دنبال 

کردن رویاهایشان را نداشتند. 

* »هارلند سندرز «کسی بود که در سن 62 سالگی، 

برند معروف Kfc را بنیان نهاد و بعد از 12 ســال آن 

را بــه ارزش 2 میلیون دالر فروخت. قبل از تأســیس 

کی اف ســی، هارلند به عنوان وکیل، اپراتور پمپ بنزین، 

کارگر راه آهن و ... کار کرده بود!

* »آنا ُمزز«، که بیشتر او را با نام »مادر بزرگ ُمِزز« صدا 

می زنند، در 78 ســالگی شروع به نقاشی کرد. در سال 

2006 یکی از شاهکار های او به قیمت 1/2 میلیون دالر 

به فروش رفت! جالب اســت بدانید که او قبل از این، 

خانه دار بود و کشاورزی می کرد.

می خواهیم بگوییم که آنچه یک فرد برای موفقیت 

نیاز دارد، داشــتن یک روحیۀ خوب و اســتقامت 

کردن در طّی مســیر است؛ این چیزی است که 

اگر نداشته باشیم، حتی اگر یک جوان 18 ساله 

هم باشیم، باز کاری از ما ساخته نیست.

   ما معتقدیم که اگر تا کنون به درستی درس نخوانده اید، هنوز 

هم برای موفقيت چندان دیر نشده است و تنها الزم است که از 

همين امروز، دانش آموز متفاوتی باشيد و بدانيد که االن زمان 

شروع شماست؛ فقط خود را با دیگران مقایسه نکنيد. بهترین 

مقایسه افراد، مقایسه هر فرد با خودش است

   آنچه یک فرد برای موفقيت نياز دارد، داشتن یک روحيۀ 

خوب و استقامت کردن در طّی مسير است؛ این چيزی است که 

اگر نداشته باشيم، حتی اگر یک جوان 1۸ ساله هم باشيم، باز 

کاری از ما ساخته نيست
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دارم  فوری  کار  یک  داد:  پیامک 
می شود  بزنم؛  زنگ  می خواهم  و 
دانش آموز  بزنم؟  زنگ  حاال  همین 
خوب و با اخالقی بود و می دانستم 
برای  نمی دهد؛  پیام  بی جهت  که 
تلفنت  منتظر  حتماً.  گفتم:  همین 

هستم. 
صدای  که  نکشید  ثانیه ای  چند 
زنگ تلفن بلند شد؛ حتی سالمش 
و  داشت  اضطراب  از  رنگی  هم 
سخن  آرامش  با  نمی توانست 
بگوید. خالصه کالمش این بود که 
می خواست ترم دوم را غیر حضوری 
را  پایه  دروس  هنوز  چون  بخواند؛ 
می کرد  فکر  و  بود  نکرده  تمام 
وقتش  خیلی  مدرسه  ساعات  که 
بیاید،  مدرسه  اگر  و  می گیرد  را 
تمام  را  کتاب ها  عید  تا  نمی تواند 
کنکوری ها،  بقیه  به  نسبت  و  کند 
که کتابشان را تا پایان اسفند تمام 

می کنند، عقب خواهد افتاد!
درس  کالس  اهمیت  آیا  پرسیدم: 
را می داند؟ آیا می داند که خیلی از 
سایر  کمک  به  را  درسی  نکته های 
دانش آموزان و بر اساس سؤال های 
آنها متوجه می شود؟ آیا برای رقابت 
درسی حاکم بر کالس، ارزشی قائل 

نیست؟ اصاًل بر پایه چه حکمی می گوید که حتماً باید 
تا اسفند درس ها تمام شود و بعد از عید را صرف دوره 

و تمرین کند؟ 
چنین  که  نیست  داوطلبی  تنها  من،  دانش آموز  البته 
حکمی را صادر می کند. بسیاری از داوطلبان دیگر نیز 
چنین ذهنیتی دارند؛ زیرا چند سالی است که تعدادی 
این گذاشته اند  بر  برنامه شان را  از مدارس غیرانتفاعی، 
که تا پایان اسفند ماه، کتاب های سال چهارم را به طور 
کامل درس دهند، و حتی برخی از مدارس پا را فراتر 
است  اساس  این  بر  برنامه ریزی شان  و  گذاشته  این  از 
که دانش آموزان سال چهارم، دروس پایه و سال چهارم 
قول  به  و  بخوانند  کامل  صورت  به  اسفند  پایان  تا  را 
معروف پیش و پایه را ببندند و بعد از تعطیالت نوروز، 
دانش آموزان فقط به تست زني و مرور دروس بپردازند. 

نکته اینجاست که تمام شدن کتاب ها تا اسفند ماه، یک 
اصل و افتخاری برای تعدادی از مدارس شده است و به 
همین دلیل، کیفیت فدای کمّیت می شود؛ یعنی کتابی 
که برای یک سال تحصیلی تألیف شده است، سریع تر 
درس داده می شود تا در موعد مورد نظر به پایان برسد؛ 
را  خود  تحصیلی  سال  مدارس،  این  از  تعدادی  البته 
خوب  نیز  مدارس  همان  اما  می کنند؛  آغاز  تابستان  از 
می دانند که کیفیت تابستان، مثل سال تحصیلی اصلی 
نیست و بسیاری از دانش آموزان با همان دقت و تأمل 
سوی  از  نمی کنند؛  مطالعه  تابستان  در  تحصیلی  سال 
دیگر، حتی بسیاری از داوطلبان تک رقمی آزمون های 
سراسری، معتقدند که بهتر است بخشی از درس را برای 
و  عالقه  با  بتوان  تا  گذاشت  نوروزی  تعطیالت  از  بعد 

اشتیاق بیشتری سر کالس درس حاضر شد و به مطالعه 
پرداخت و از تکراری بودن مطالب خسته نشد. 

برای مثال، یکي از دارندگان رتبه هاي برتر آزمون هاي 
عید  تا  »من  می گوید:  باره  این  در  گذشته  سراسری 
باره  این  در  افراد مختلف  با  نکردم.  تمام  را  کتاب هایم 
مشورت کردم و اکثر افراد گفتند که آنها را تمام نکنید.«

یکي دیگر از دارندگان رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسری 
گذشته نیز می گوید: »قسمتی از درس ها را برای بعد از 
عید گذاشتم؛ چون می دانستم که اگر درس ها را تمام 
کنم، ممکن است که آنها را فراموش کنم یا حتی در 
خواندن دوباره آنها سست شوم؛ به همین خاطر، مطالعه 
بعضی از مباحث را برای بعد از عید گذاشتم تا انگیزه 
مهم  بسیار  آخر  ماه  سه  باشم.  داشته  مرور  و  خواندن 

است و سستی در این سه ماه، خیلی آسیب می زند.« 
دارندة رتبۀ ممتاز دیگري در آزمون سراسري نیز معتقد 
است که مهم تر از زود تمام کردن، خوب خواندن است، 
و در این باره می گوید: »من قبل از عید درس هایم را 
تمام نکردم؛ چون اگر آنها را تمام می کردم، بعد از عید 
حوصله و انگیزه اي برای درس خواندن وجود نداشت.« 
یک  می گوید  سراسري  آزمون  ممتاز  رتبۀ  این  آنچه 
یکی  پیش،  سال  چند  که  دارم  یاد  به  است.  واقعیت 
فشرده  و  دقیق  برنامه ریزی  یک  طبق  دانش آموزانم  از 
خوانده  را  کتاب ها  دور  چند  عید  تا  و  می کرد  مطالعه 
بود؛ اما بعد از تعطیالت نوروز با یک زمان آزاد روبرو شد 
که نمی دانست زمان مورد نظر را صرف چه انجام کاري 
کند. او حوصله مطالعه درس های تکراری و تست هایی 
را که چند بار زده بود، نداشت و در نتیجه، بیشتر وقت 

مهم تر از زود متام ڪردن دروس، 
خوب خواندن است
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بازی  فوتسال  ورزشی،  سالن های  در  را  خود 
می کرد. در نهایت، این دانش آموز درس خوان 
نکرد؛ چون  توجهی کسب  قابل  رتبه  کوشا،  و 
انجام  صرف  را  خود  مطالعاتی  زمان  مهم ترین 
آزمون  و در سرجلسه  بود  کارهای دیگر کرده 
پاسخگویی  در  سرعتش  و  دقت  هم  سراسري 
به تست ها بسیار کاهش یافته بود و نکته های 
ظریف برخی از مباحث درسی را نیز فراموش 

کرده بود.
تصمیم  دانش آموزي  وقتی  اینکه  دیگر  نکته 
تمام  نوروز  عید  تا  را  درس هایش  که  بگیرد 
خواندنش  درس  نحوه  در  کار  این  انجام  کند، 

نیز تأثیر می گذارد. او تصمیم دارد که تا عید حتماً یک 
دور کتاب هایش را بخواند و ناخودآگاه به این نکته توجه 
نخواهد کرد که آیا همه مباحث را آموخته است یا نه، 
و آیا روی نکته هایی که سخت تر است یا نیاز به دقت 
نه.  یا  است  گذاشته  کافی  وقت  دارد،  بیشتري  تأمل  و 
برای او مهم این است که کتاب را تمام کند، و وقتی 
که یک بار کتاب را خواند، خیالش راحت می شود؛ چون 
فکر می کند که آن کتاب را مطالعه کرده و بسته است؛ 
اما دانش آموزی که به کمیت مطالعه کار ندارد و امکان 
دارد که یک مبحث را 15 بار بخواند )هر چند که هنوز 
کتاب درسی اش را به طور کامل یک بار نخوانده است( 
از یک سو آرامش خاطر دارد؛ چون آنچه را که خوانده 
در  دیگر،  سوی  از  و  است،  کرده  مطالعه  دقیق  است، 
که  می داند  و  نیست  درسی  کتاب  شدن  بسته  توهم  

هنوز مطالبی مانده است که باید آنها را با دقت مطالعه 
کند. 

البته نباید در مطالعه کردن وسواس به خرج داد و باید 
با مدیریت زمان و برنامه ریزی پیش رفت؛ اما به تجربه 
می بینیم که سؤال های آزمون سراسری، تفهیمی است 
به  را  است که درس ها  نیاز  آنها  به  پاسخگویی  برای  و 
نباید روی چند  طور عمیق و دقیق مطالعه کرد؛ پس 
تا کی کتاب های درسی  اینکه  یا  دور خواندن درس ها 
را باید به پایان رساند، تأکید داشت. مهم این است که 
چگونه درس می خوانیم. آیا هم زمان با مطالعه درس ها 
تستی  نکته های  گرفتن  یاد  و  زدن  تست  به  را  وقتی 
اختصاص می دهیم؟ آیا به داشتن سرعت در تست زنی 
فکر می کنیم؟ آیا زمانی را به مرور مطالب فراگرفته شده 
و دوره درس ها اختصاص می دهیم یا صرفاً می خواهیم 
که هر جور شده است، یک دور کتاب ها را تمام کنیم 

واقع،  در  کنیم؟!  دوره  را  آنها  عید  از  بعد  و 
نیست؛  درس ها  کردن  تمام  زود  برنامه ریزي، 
بلکه به موقع و صحیح انجام دادن هر کار است.

می گویند  نیز  کشوری  برتر  داوطلبان  بیشتر 
نمی توانند به درستی تعیین کنند که هر کتاب 
را چند دور خوانده اند؛ زیرا بعضی از مباحث را 
دیگر  مباحث  از  بعضی  و  کرده   دوره  بار  چند 
تعداد  برای  یعنی  نخوانده اند؛  چندان  نیز  را 
و  نبوده اند  قائل  ارزش  دروس  کردن  دوره 
مهم ترین نکته برایشان نهادینه شدن مباحث 
در ذهنشان بوده است؛ چیزی که به آرامش و 

منطق در مطالعه کردن نیاز دارد. 
از  بسیاری  تصور  خالف  بر  که،  بدانید  است  خوب 
داوطلبان، در بین رتبه هاي برتر کنکور، کسي شیوه ای 
عجیب و غریب نداشته است. اکثر این افراد اصاًل کارهاي 
عجیب و بدون برنامه ریزي ندارند و یک روند منطقی و 
مستمر در مطالعه داشته اند؛ اما در بین کساني که رتبه 
بالتکلیفي  و  بي برنامگي  مي آورند،  دست  به  پایین تري 
مدرسه  اولیای  خود،  به  آنها  می شود.  دیده  بسیاری 
فکر  به  مدام  و  ندارند  اعتماد  درسی شان  کتاب های  و 
و  ناگهانی  پیشرفتی  تا  هستند  خاص  شیوه ای  یافتن 
غیرمترقبه داشته باشند، و همین امر نیز باعث می شود 
که عملکردی پایین تر از توانایی های خود داشته باشند.

دارندة رتبۀ ممتاز در آزمون هاي سراسري گذشته: قبل از عيد 

درس هایم را تمام نکردم؛ چون اگر آنها را تمام می کردم، بعد 

از عيد حوصله و انگيزه اي برای درس خواندن وجود نداشت

بين کساني که رتبه پایين تري به دست مي آورند، بي برنامگي 

و بالتکليفي بسياری دیده می شود. آنها به خود، اوليای مدرسه 

و کتاب های درسی شان اعتماد ندارند و مدام به فکر یافتن 

شيوه ای خاص هستند تا پيشرفتی ناگهانی و غيرمترقبه داشته 

باشند، و همين امر نيز باعث می شود که عملکردی پایين تر از 

توانایی های خود داشته باشند
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