
 شايد نشود به گذشته بازگشت ويك آغاز زيبا ساخت
   

 ولي مي شود  
 

 هم اكنون آغاز كرد ويك پايان زيبا ساخت



 سه عامل موفقيت دانش آموز

 خود دانش آموز  : الف
 )  مدرسه(خانه دوم : ب
 خانه: د



 خود دانش آموز: الف 
 

 باعث موفقيت تحصيلي مي شود)                  نشانه وآدرس (داشتن هدف *
 

 برنامه ريزي روزانه ،هفتگي وماهانه      : اهداف كوتاه مدت  -1
 

 قبولي با معدل خوب/كسب مهارت هاي خاص        : اهداف ميان مدت -2
 

 دانشگاه ممتاز  /قبولي مدارس خاص         : اهداف بلند مدت -3



 
 داشتن اراده وپشتكار  *

 )شروع كار (اراده 
 )ادامه كار (پشتكار 

 
.  زيرا بعضي اراده را دارند ولي در ادامه زود خسته مي شوند:از كم شروع كردن  -1

 پس كار كمي كه ادامه پيدا كند بهتر از كاري است كه هميشه ادامه پيدا نكند
 

 كار را به اجزا تقسيم كردن   -2
 

 )در كوهنوردي نگاه به قله كردن / تمام صفحات كتاب (كل كار را نگاه نكنيم  -3
 

 )مثال امروز تا صفحه (ختم كار مشخص باشد  -4



 مديريت زمان داشتن*
 

                   راهزنان وقت را شناختن -3كارها را اولويت بندي كردن  -2از كارهاي غير مهم صرف نظر كردن  -1
 راه هاي استفاده دقيق از وقت را ياد گرفتن   - 4

 
 راهزنان وقت 

روش هاي غير صحيح  -4مطالعه مطالب كم اهميت وغيرضروي  -3مهمان ناخوانده  -2حرفهاي كم اهميت  -ا
 سستي در يادگيري  -7نداشتن انضبا ط كاري  -6تلفن هاي مزاحم وغير ضروري  -5وعادات نادرست در مطالعه 

         نداشتن تمركز حواس -10ناتواني در نه گفتن به خواسته هاي نابجا  -9دوباره كاري  -8وبي اراده بودن 
 ترس از شكست  -12عادت كار امروز را به  فردا انداختن  -11

 
 راههاي  استفاده دقيق از وقت 

كنترل بيشتر روي  -4تنظيم كردن وقت خواب  -3انجام كار ها به طور همزمان  -2زنده كردن وقت مرده  -1
 عقب انداختن كارهاي غير مهم  -6نه گفتن به در خواست هاي غير مهم  -5وقت تفريح 

 
 )كتاب يك دقيقه قبل از غذا (                                                          



 
 

 سه معضل اساسي دانش آموزان  

 

 
 )چيدمان مطالعه(برنامه ريزي نادرست وفراتر از توان فردي  -1

 / عدم خود باوري / بي عالقه شدن/ سلب انرژي /نااميدي / ايجاد خستگي 
 يك برنامه ريزي منطقي ، صحيح ومتناسب باتوان هر فرد راه را براي موفقيت هموار خواهد كرد

 
 )لذت يافتن  (به اندازه مطالعه خود نتيجه نمي گيرند  -2
 

 چون همواره به دنبال تمام كردن كتاب هستند وعميق مطالعه نمي كند/ چون اكثر اوقات با عالقه مطالعه نمي كنند 
 
 

 )گشتي بخار / ساعت ( نگرش منفي نسبت به خود داشتن  -3



 
 

 شيوه صحيح مطالعه داشتن*
 
 
 
 :چهارمزيت عمده رعايت شيوه صحيح مطالعه 
 

 زمان مطالعه را كاهش مي دهد  -1
 ميزان يادگيري را افزايش مي دهد -2
 مدت نگهداري مطالب را افزايش مي دهد  -3
 بخاطر سپاري اطالعات را آسانتر مي سازد -4

 شش روش مطالعه  
 

 خواندن بدون نوشتن  -1
 خط كشيدن زير نكات مهم  -2
 حاشيه نويسي  -3
 خالصه نويسي  -4
 كليد برداري -5
 خالقيت وطرح شبكه مغز  -6



 :طور كلي دروس به دو دسته تقسيم مي شوند•
اگر دروسي نياز به تمرين زياد براي افزايش  :بيشتر تحليلي ) 1•

مهارت حل تمرين داشته باشد و به عبارت ديگر خواندن آن به تنهايي  
 .رياضيات،فيزيك،عربي و(است دردي را دوا نكند،آن درس تحليلي 

به دروسي كه با خواندن بيشتر مي توان در آنها   :بيشتر توصيفي) 2•
تسلط بسيار بااليي دست پيدا كرد و معموالً به حل تمرين زياد نياز  

 ...،ادبيات،معارف و زيست :مثل. گويندندارد،توصيفي 
 



 بهترين روش مطالعه 

 :روش پيش خواني
پيش مطالعه و مرور درسهاي روزكه درنظر است فردا  : الف 

 تدريس شود
 

 )بعداز كالس (مرور درسهاي روز : ب
 

 مطالعه دقيق درسهاي فردا وانجام تكاليف: ج
 
 )خاركن ، خاربن(
 
 



 برگه هاي كتاب به منزله بالهايي هستند كه روح ما را با عالم نور و روشنايي پرواز مي دهند
 ٩٣-٩۴سال تحصيلي  -)دوره اول(جواداالئمه برنامه ريزي مطالعاتي دانش آموز                                          كالس            دبيرستان       

 .يدقبل از هر فعاليت علمي وضو  بگيريد و پس از  انجام  عبادت خداوند و دعا با حضور قلب و اطمينان خاطر امور خواسته شده را شروع نما ئ

 ذهنم را از افکار! خدايا ( َن  ُعلُوِمَك ِبَرحَمِتَك يا َارَحَم الراِحميَن  ِاِيالّلُهمَّ َاخِرجني ِمن ُظُلماِت الَوهم َو اكِرمني ِبنوِرالَفهم،َالّلُهَم َافِتح َعَلينا َابواَب َرحَمِتَك َوانُشر َعَلينا َخز:      دعاي قبل از مطالعه 

 )درهای رحمتت را بروی ما بگشا و از علومی که نزد توست ما را نيز بهره مند ساز  ای مهربان ترين مهربانان ! خدايا.پريشان و اوهام خالی کن و در درک و فهميدن مطالب ياری ام کن 

 جمع ساعات مطالعه تكميلي تمرين مطا لعه دقيق درسهاي فردا و نوشتن تكا ليف )بعد از كالس( مرور درسهاي  روز  پيش مطالعه و ايام  

 مطالعه وآزمون هفتگي تست زدن مرور دروس روز هفته

   درس :تست                     :درس  شنبه

     :عدد   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه :درس 

        /     /    دقيقه :دقيقه :درس  

   درس :تست                     :درس  يكشنبه

     :عدد   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه :درس 

        /     /    دقيقه :دقيقه :درس  

   درس :تست                      :درس  دوشنبه

     :عدد   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه :درس 

        /     /    دقيقه :دقيقه :درس  

   درس :تست                      :درس  سه شنبه

     :عدد   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه :درس 

        /     /    دقيقه :دقيقه :درس  

   درس :تست                     :درس  چهارشنبه

     :عدد   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه   دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه :درس 

        /     /    دقيقه :دقيقه :درس  

 پنج شنبه
 وقت آزاد شرکت در کالس های تست ومهارتی

/     /         درصورت لزوم وعالقه مرور درس هاي هفته         

 جمعه
 انجام امورشخصي ،ومطالعات تکميلی    

   درس :تست          

     :عدد      
        /     /  دقيقه دقيقه 

 يك انسان خردمند فرصت ها وشانس ها را مي سازد نه اينكه درانتظار آن بنشينيد



 يك انسان 
خردمند فرصت وشانس ها 

را مي سازد نه اينكه در 
 انتظار آن بنشيند



 آزمون پيشرفت تحصيلي استاني

 :اهميت آزمون 
 ) دوره اول (تنها آزمون استاندارد رسمي در مقطع دبيرستان  -1
 

 دانش آموز باكليه دانش آموزان استان مقايسه مي شود  -2
 

 موفقيت دراين آزمون خودباوري ايجاد مي كند -3
 

 باعث ايجاد آمادگي قبل از امتحانات نوبت اول ودوم مي شود-4
 

 سواالت آن براي كليه دانش آموزان گروههاي مختلف يكسان است-5
 

 درصد سواالت مفهومي واستنباطي  * 



 :مهارت تست زني 
 ترين آزمون عيني استمتداول : آزمون چند گزينه اي •
هم سوال وهم پاسخ ها بطور همزمان در : آزمون عيني •

 اختيار آزمون شوندگان قرار مي گيرد
 :ويژگي آزمون چند گزينه اي •
 يكنواختي   -1
حساسيت درمقابل حدس زدن و كوركورانه پاسخ   -2

 دادن
 سهولت در تصحيح -3



 يك سوال چند گزينه اي از چند قسمت تشكيل شده است ؟
 

 تنه اصلي -1
 

 كه يكي پاسخ وبقيه انحرافي است :تعدادي گزينه  -2



 :طراحي سوال چند گزينه اي •
 

 تنها گزينه ي صحيح را انتخاب كنيد:   يك نوع  -1
  

 بهترين گزينه را انتخاب كنيد  :    يك نوع -2
 

 )همه گزينه ها به جز يكي از آنها صحيح هستند(:   يك نوع منفي  -3



 تست زنی سنجشی تست زنی آموزشی
کمی از مطالعه  ی  فاصلهبهتر است بالفاصله يا با 

 .انجام شود
بهتر است با فاصله ی زمانی بيش تری از مطالعه  

 شودانجام 
برای افزايش مهارت تست زنی و آموختن نکات  

 .درسی انجام می شود
برای افزايش سرعت انتقال و حضور ذهن و جامعيت 

 .ذهنی انجام می شود
پس از اتمام کل تست ها رفع اشکال انجام شود و  .درصدگيری انجام نمی شود و اهميت ندارد

 .درصدگيری شود
 . حتمًا بايد تست زنی کنترل شود  .زمان صرف شده در تست زنی مهم نيست

 باشدتعداد تست ها نبايد کم  .کم يا زياد بودن تعداد تست ها مهم نيست

پس از رفع اشکال هر تست ، نکته ی مربوط به 
 .آن بايد نت برداری شود

نت   پس از اتمام آزمون نکات مربوط به تست ها
 .برداری می شود

بهتر است تست ها در حد سختی تست های  
 .باشد کشوری واستانی  آزمونهای

کشوری واستانی بهتر است در حد سختی تست های 
 .باشد

بهتر است گزينه های غلط و درست تمام تست ها  
 .بررسی و تحليل شود

گزينه های غلط و درست تست هايی که نزده ايم يا  
 .غلط زده ايم بررسی می شود

برای جلوگيری  ( تعداد دروس بهتر است کم باشد 
 )از خستگی 

برای تمرين  . ( تعداد دروس بهتر است زياد باشد 
 )افزايش حضور ذهن 

تنوع تست ها بايد زياد باشد و تا حد امکان فرم  
 .تست ها تکراری نباشند

  .اگر فرم تست ها تکراری هم باشد ، اشکالی ندارد



 رعايت نکات مهم در آزمون
 دقت  -1 

 )زمان(سرعت   -2
 كه هيچ كدام نبايد فداي ديگر ي شود    -3
 درك سوال ،گزينه هاوانتخاب صحيح-4
 )اشتباه عمودي(چك كردن شماره سوال /بعد پاسخنامه /در دفترچه سوال عالمت زدن:                 انتقال صحيح  -5
 دور سوال خط كشيدن و رد شدن:       درصورت بلد نبودن  -6
 كنار سوال ضربدر زدن:           درصورت احتمال  -7
 قرار دادن دفترچه و پاسخنامه در جاي مناسب -8
 )در دفترچه سوال(انجام محاسبات  -9

 خط زدن گزينه هاي غلط-10
 وبعد سوال دور آن خط كشيده ) ضربدر زده ها(د رصورت داشتن زمان ابتدا سوال احتمالي را بررسي نمودن -11
 توجه روي سواالت منفي داشتن -12
 در نظر داشتن شرايط يكسان براي همه-13
 كليد موفقيت دوري از استرس-14
 هرچه ضريب درسي بيشتر باشد اهميت آن نيز بيشتر است-15
 ارزش هر سوال دريك درس ازنظر نمره وضريب يكي است پس روي يك سوال بيش از حد تمركز نكنيد-16
 )اشتباه افقي(دقت دراشتباهات عددي جواب با گزينه -17
 )در سوال بيش از يك پرسش بوده و ما فقط اولي را پاسخ داده ايم ( تك بعدي ديدن تست -18



 روز قبل آزمون
 

نكات كليدي /نگاه اجمالي روي صفحات         •
 جمع بنديها/برجسته سازي شده ها/فرمولها/

 
زيرنويس  /جداول/توجه ودرك  نمودارها •

 آزمايشها/عكسها
 





 مدرسه: ب 
 داشتن برنامه ساالنه وتقويم اجرايي*
 فضا ،امكانات مناسب ونيروي انساني متخصص-1
 برنامه درسي هفتگي همه جانبه-2
 برنامه درسي مكمل ، تست وتقويتي -3
 ارسال نمرات ماهانه بطور منظم -4
 برگزاري آزمونهاي داخلي جامع -5
 برگزاري آزمونهاي استاني جامع -6
 برگزاري آزمونهاي كشوري جامع  -7
 داشتن اردوهاي آموزشي-8
 معرفي كتابهاي مكمل مناسب-9

 نظارت برعملكرد دانش آموز -10
 )آگاهي (تشويق وتنبيه  -11
 اطالع رساني بموقع ومناسب   -12
 مقايسه پيشرفت تحصيلي يا افت دانش آموز  -13
 ارتباط مستمر با اوليا-14
 برنامه هاي آموزشي براي خانواده ها-15



 خانه  : ج 
 

 نظارت* 
 همراه وهماهنگ با مدرسه بودن -1
 بر برنامه درسي رسمي ومكمل مدرسه آگاه بودن وبر عملكرد دانش آموز نظارت داشتن-2
 بر نمرات ماهانه نظارت داشتن-3
 برنامه آزمونها را كنترل كردن -4
 روش مطالعه دانش آموز را تحت نظر داشتن -5
 نتايج آزمونها راخواستن  -6
 همه پلهاي پست سر راه خراب نكردن -7
 انرژي مثبت دادن -8
 رها نكردن دانش آموز  -9

 شرايط مطالعه را فراهم كردن-10



 
 محمد حسن فراشاهی 
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