کنکورهای آزمایشی  ،چرا و با چه هدفی؟
یک ورزشکار برای آن که بتواند قابلیتهای ورزشی و جسمانی خود را در روز مسابقه به نمایش در آورد عالوه بر داشتن
هدف و برنامه ریزی و روشی برای رسیدن به هدف نیازمند آن است که همواره خود را محک زده بیازماید تا بداندنقاط
ضعفش کجاست و در چه زمینههایی مهارتهای ضروری رشتهی خورد را کسب نکرده است.پس از پی بردن به نقاط
ضعف  ،از طریق تمرینهای مناسب و به موقع میتواند آمادهی رویارویی با هر حریفی باشد.
یک دانش آموز پای کنکور نیز همانند یک ورزشکار است .اغلب دانش آموزان کنکوری میدانند که شرکت در آزمون-
های آزمایشی ضروری است ،اما نمیدانند چرا؟ یا حداقل به طور دقیق نمیدانند چرا و چه هدفی در پس این آزمون-
هاست.
با توجه به تجربهی گذشته و تحلیل نتایج دانش آموزان موفق و ناموفق کنکور سالهای گذشته میتوان مشاهده کرد
که هرگاه دانش آموزی از این آزمونها به عنوان وسیلهای برای شناخت نقاط ضعف خویش استفاده کرده توانسته نتایج
خوبی کسب نماید .ولی صرف دانستن نقاط ضعف کافی نیست .پس از شناخت این نقاط ضعف چه باید کرد؟ چگونه
باید عمل کرد؟ و....
در پی هر نوبت آزمون آزمایشی ،اولین قدم آن است که به دسته بندی تستها در تمام دروس بپردازید:
الف -تستهایی که پاسخشان را میدانید؛
در مورد این گونه تستها به جزئیات فرعی آنها بیشتر توجه کنید تا اگر به سبک دیگری مطرح شدند ،از پس
پاسخگویی به آنها بر آیید ( به خاطر این تستها فقط به خود تبریک بگویید).
ب -تستهایی که هیچ اطالعاتی در مورد آنها نداشتهاید .از اینکه آن ها را کشف کردهاید خوشحال باشید ،در اولین
روز پس از آزمون اطالعات ضروری در مورد این تستها را استخراج کرده به طور دقیق مطالعه کرده و تمرین کنید.
تمام نکات مربوط به این تست ها را خالصه نویسی کرده و در صورت نیاز به طور کد گذاری شده آنها را دسته بندی
نمایید( در آزمون بعدی نباید این تستها بیجواب باقی بمانند).
پ -تستهایی که به آنها پاسخ غلط دادهاید؛
این گونه تستهامعموال آنهایی هستند که شما راجع به آنهایی که راجع به آنها اطالعات دارید ولی اطالعات شما
یا کافی نیست و یا موثر نیست .بنابراین در اولین روز بعد از آزمون نقاط ضعف خود در این تستها را برطرف کرده و
تمرین نمایید(.تذکر :این تستها همانهایی هستند که باعث میشوند شما درصد منفی کسب کنید .این تستها از
تستهای دستهی ب خطرناکترند.)!!!...

در یک جمع بندی میتوان گفت باید هدف شما از یک آزمون آزمایشی موارد زیر باشد:
-1تمرین و ایجاد آمادگی ذهنی ،روانی و جسمانی جهت کنکور های اصلی.
-2شناخت نقاط قوت و ضعف  ،سپس تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف.
 -3ارزیابی جایگاه خود در مقایسه با دیگران.
پیروز و شادکام باشید
مشاور شما میترا سرابیان

