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  :در دوره تابستان آموزشي خارج از مدرسه موسسات چرا آزمون هاي موضوع

  نمي شود؟ هتوصي

  ن دادن چيست؟قبل از اينكه به پرسش باال پاسخ دهيم، بايد به اين بيانديشيم كه اصالً هدف از آزمو

لعه و سنجش شايد اهداف زيادي را بتوان براي آزمون دادن متصور شد ولي قطعًا ارزيابي عملكرد مطا
طالعه م ،پيش نياز يك آزمون خوب و موفقاز وضعيت درسي از مهم ترين اهداف است. پس مي توان گفت 

  منظم و دقيق طبق يك برنامه اصولي است. ما معتقديم آزمون سه مرحله دارد:

  پس از آزمون /٣حين آزمون    /٢ز آزمون   پيش ا /١

انش آموزان و هر كدام از اين مراحل اهداف و كارهاي مخصوص به خود را دارند ولي متاسفانه عموم د
گر بيشتر توجه مي كنند در حاليكه اهميت دو مرحله ديگر از اين مرحله ا "حين آزمون"فقط به مرحله 

  نباشد، كمتر نيست.

  ... وچند از ده مطالعه منظم و دقيق متناسب با آزمون، هدف گذاري، تعيين ) پيش از آزمون: ١

  و ... پياده سازي مهارت هاي تستي، هنر آزمون دادن، تكنيك هاي ) حين آزمون: ٢

  تحليل و بررسي، شناسايي نقاط قوت و ضعف، آسيب شناسي، ترميم و اصالح و ...پس از آزمون: )٣

د كه يك آزمون خوب بايد چه اين مقدمه مي توان پاسخ روشني براي پرسش فوق ارائه كر احال ب
در تابستان خارج از مدرسه  آموزشيموسسات آزمون هاي شته باشد و چه مراحلي را طي كند.هايي داويژگي

  پردازيم.يل ميبه داليل مختلف توسط گروه مشاوره توصيه نمي شود. در ادامه به تشريح برخي از اين دال

  حجم زياد مطالب آزمون: /١

وقتي يك خودروي نو از كارخانه خريداري مي شود مرسوم است تا چندين كيلومتر آب بندي شود، 
دانش آموزان عزيز نيز كه تازه به عرصه كنكور ورود مي كنند و از تابستان خود را براي آزمون سراسري 

  نيستند و بايد آب بندي شوند به اين معنا كه نبايد از همينسال آينده آماده مي كنند از اين امر مستثني 
 ون زدگيـــآزمأله ممكن است باعث ــابتدا فشار درسي و حجم مطالب آزمون زياد باشد كه همين مس

  دانش آموزان تازه كار شود. خستگيو 

با موسسات آموزشي خارج از مدرسه عدم انطباق بودجه بندي آزمون هاي تابستان  /٢
  :برنامه درسي، كالس و برنامه مطالعاتي ارائه شده 

همانطور كه پيشتر گفته شد مطالعه منظم و دقيق طبق يك برنامه اصولي متناسب با آزمون پيش 
نياز يك آزمون خوب و موفق است حال آنكه برنامه تدريس دبيران محترم و برنامه مطالعاتي ارائه شده در 

منطبق نيست (به علت حجم باال و  موسسات آموزشي خارج از مدرسه تابستان با سرفصل آزمون هاي
غيرمعقول آن) معموالً دانش آموزان نمي توانند خود را به بودجه بندي آزمون برسانند و باعث كسب نتايج 

  ضعيف و دلسردي در دانش آموزان مي شود.

  :تكرار مجدد /٣

شود و دانش آموزان  يدر تابستان، از مهر ماه مجدد تكرار م يشيآزما يآزمون ها يسر فصل ها يتمام
  سرفصل ها بسنجند. نيتوانند خود را در ا يم

پرتالش كه تمايل دارند اما يك توصيه مهم به آن دسته از دانش آموزان عالقه مند و  ***
  در تابستان عالوه بر مطالعه دروس پايه دهم، حجم بيشتري از مطالب كنكور را مطالعه نمايند؛

شايد يكي از مهمترين داليلي كه باعث مي شود بعضي از دانش آموزان بخواهند در اين آزمون ها 
بستن «ي بعد و به اصطالح كردن حجم مطالب براي ماه ها سبكشركت كنند، انجام كارهاي بيشتر و 

باشد، اما تجربه نشان داده است كه ضعف عموم دانش آموزان كنكوري بيشتر دروس پايه دهم » كتاب ها
  و يازدهم است، نه دروس سال دوازدهم!!!

توصيه ما به اين عزيزان اين است كه اگر صرفاً به اين علت مي خواهند در آزمون هاي تابستاني 
شركت كنند بهتر است وقت خود را صرف مطالعه و تست و تقويت  از مدرسه موسسات آموزشي خارج

  نمايند. يازدهمو  پايه دهمدروس 

  كالم آخر
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  تصميم گيري و انتخاب ياري نمايد.پيرامون مسائل مختلف، ضمن آگاهي بخشي، شما را در و سعي دارد 

  لطفاً با مطالعه دقيق اين مطالب و مشورت با راهبران آموزشي كالس خود، عمل نمائيد.

  عزيزانبا آرزوي بهترين ها براي شما   


