تمرین شماره finding ( 3کلمات متفاوت )
انتخاب رشته نهم :
اهمیت پایه نهم در انتخاب رشته نهم به دهم می باشد  .برای ورود به دوره دوم دبیرسان الزم است که از بین
رشته های تجربی و ریاضی و انسانی و فنی حرفه و کاردانش دانش آموز پایه نهم به انتخاب یک رشته اقدام
کند اما سوال اصلی در این است که این انتخاب رشته باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ بر اساس چه اصولی
انتخاب رشته تحصیلی پایه نهم صورت بگیرد ؟ و توسط چه افرادی باید انتخاب رشته را انجام داد ؟
در این مقاله سعی کرده ایم که تمامی نکاتی که دانش آموز پایه نهم و خانواده او برای انتخاب رشته نیاز دارند
را به صورت کامل و چزیی توضیح دهیم .

چه مواردی در انتخاب رشته نهم مهم است ؟
در سایت های مختلف و در صحبت با افراد مختلف می بینیم که مواردی همچون نمره  ،نظر خانواده و دبیرها
و عوامل فرعی و غیر مهم را به عنوان مالک های انتخاب رشته در نظر گرفته اند اما نکته مهم در این است
که برای انتخاب رشته پایه نهم و ورود به پایه دهم موارد زیر از همه مهم تر می باشد

افزایش سرعت مطالعه کنکور :
سرعت مطالعه و عملکرد در کنکور سراسری به  2بخش تقسیم می شود؛ که اولین موضوع سرعت مطالعه برای آمادگی برای
کنکور می باشد که بتوانیم حجم باالی دروس را مطالعه و مرور و جمع بندی کنیم و موضوع دوم در رابطه با سرعت عملکرد
در کنکور سراسری و مطالعه سریع اما مفهومی سواالت کنکور هست که در این مطلب به هر  2بخش سرعت مطالعه در
کنکور می پردازیم و راهکار هایی را ارائه می دهیم تا بتوانید سرعت خود را افزایش دهید.
الف ) افزایش سرعت مطالعه دروس
برای آمادگی برای کنکور سراسری باید دروس سال دهم و یازد هم و دوازدهم را مطالعه کنید .که حجم زیادی دارد حال چه
مطالب خواندنی و حفظی باشد و چه مطالب تمرینی مثل ریاضی و فیزیک .به هر حال سرعت مطالعه شما بسیار مهم است.
بسیاری از داوطلبان در جلسه مشاوره از اینکه برای مطالعه یک موضوع زمان زیادی را باید اختصاص دهند ،شکایت دارند .یا به
طور مثال می گویند نمی رسیم این مطلب را در یک مدت زمان مشخص مطالعه کنیم و این کامال طبیعی است چرا که ما به
صورت جامع و کلی افرادی کندخوان هستیم و در سال های اولیه تحصیل تکنیک های تندخوانی به ما آموخته نشده است.

به نظر شما برای افزایش سرعت مطالعه خود چه باید بکنیم تا برسیم برای کنکور همه درس ها را
مرور کنیم و به اتمام برسانیم؟؟؟؟

محاسبات سریع رو می شناسی؟؟
وقتی سخن از تکنیک های محاسباتی به میان می آید همه تصور می کنندکه تدریس ریاضی و فیزیک و شیمی است اما
محاسبات سریع ریاضی در حل مسائل یعنی مسئله و اعداد را دیگر حل نکنید .بلکه با استفاده از تکنیک های محاسبات سریع
در فیزیک و ریاضی و شیمی بدون حل مسئله و با استفاده از تکنیک های میانبر و با توجه به گزینه ها می توانید جواب مسئله
را پیدا کنید .اینکار را می توانید در زمانی خیلی کوتاه انجام بدید.
تاثیر محاسبات سریع در درس فیزیک :
معموال محاسبات سریع ریاضی بیشتر برای درس شیمی شناخته شده است اما در درس فیزیک بخش مدار ها ،مسائل عددی
و  ...همه و همه محاسبات سریع ریاضی در آن کاربرد دارند .محاسبات درس فیزیک به سختی و پیچیدگی درس شیمی
نیست  .اعدادی که در محاسبات و مسائل فیزیک وجود دارد اعداد اعشاری و بزرگ نیست و همین است که دانش آموزان را
به اشتباه می اندازد  .سادگی اعداد بی دقتی را باال می برد  .برای همین برای ضرب و تقسیم ساده اما طوالنی فیزیک محاسبات
بسیار ضروری است چرا که دقت در حل مسائل بسیار اهمیت دارد.

ضرورت دریافت برنامه ریزی برای آزمون تیزهوشان :
همانطور که در باال توضیح دادم مدیریت زمان برای مطالعه حجم زیادی از دروس کاری سخت و دشوار است .برنامه ریزی کمک
می کند که بتوانید به موقع به تمامی اقدامات و درس های خود برسید  .در اصل برنامه ریزی یعنی نظم دادن به انجام کارهای
مدرسه و تکالیف و امتحان های مدرسه ،مطالعه و امادگی برای امتحانات نهایی سال نهم ،مطالعه و حل سواالت هوش ،مطالعه
دروس سال هشتم و برنامه ریزی برای تست زنی و آمادگی برای مدارس تیزهوشان .زمانی که برنامه ریزی درسی داشته باشید
می توانید به تمامی این اقدامات رسیدگی کنید .برای همین بهتر است که حتما از یک مشاور متخصص در زمینه برنامه ریزی
کمک بگیرید .چرا که مشاور به شما کمک می کند که تمامی برنامه های خود را نظم بدید ،برنامه ریزی مخصوص به شما را
طراحی می کند و از همه مهم تر با توجه به تجربه ای که در زمینه قبولی مدارس تیزهوشان داشته است موجب می شود که
دروس مهم و پر اهمیت و سواالت پرتکرار را به شما آموزش دهد و در برنامه ریزی شما قرار دهد .برای همین اگر می خواهید
در آزمون تیزهوشان نتیجه قبولی را کسب کنید حتما از راهنمایی های یک مشاور تحصیلی بهره مند شوید و یک برنامه ریزی
درسی مناسب خودتان داشته باشید .

مشاوره دوازدهم :
مشاوره درسی سال دوازدهم فقط مخصوص به کنکور نیست در نظام آموزشی جدید  3-3-6سال دوازدهم
سال سرنوشت سازی است چرا که یک دانش اموز سال دوازدهم هم برای امتحانات نهایی اید اماده شود و هم

برای کنکور سراسری برا همین می خو.اهیم در این مقاله تمامی آنچیزی که برای مراحل اولیه مشاوره دوازدهم
نیازاست را به دانش اموزان پایه دوازدهم ارائه دهیم و همچنین مشاوره درسی این پایه را با تمامی اصول
آموزش دهیم.

اهمیت مشاوره پایه دوازدهم :
در پایه دوازدهم با دانش آموزی همگام هستیم که در ابتدا خود را برای امتحانات نهایی آماده می کند و بعد
از پروژه امتحانات نهایی مبحث کنکور سراسری را داریم اما در این پایه با دو دسته دانش آموز رو به رو هستیم
که مشاوره درسی برای پایه دوازدهم را دو گانه می کند یکی با توجه به امتحانات نهایی و تاثیر معدل دیپلم
و ارائه رشته های بدون کنکور از سوی دانشگاه آزاد و برخی دانشگاه های سراسری برخی از داوطلبان پایه
دوازدهم دیگر مایل به شرکت در کنکور نیستند و وارد دانشگاه های با شرط معدل می شوند اما دسته دوم
دانش اموزانی هستند که هم برای امتحانات نهایی اماده می شوند و هم برای مسابقه بزرگ کنکور سراسری .
از آنجایی که در هر دو دسته در بخش مشاوره و برنامه ریزی دوازدهم امتحانات نهایی اهمیت دارد پس در
ابتدا راجع به مشاوره درسی در طول امتحانات نهایی صحبت می کنیم و نحوه مطالعه و کسب معدل عالی در
امتحانات نهایی را بررسی می کنیم .

