آزمون بعدی  1آذر 89

مشاوره آزمون ویژه آزمونهای لیموترش

گروه آزموزش مشاورهای لیموترش

سالم به همه اونا که میخوان متفاوت باشن ،نه #عادی ...
امروز بحثم با شما درباره همون چیزیه که شماها همیشه درگیرش هستید.
کلی کتاب میخونی ،تست میزنی ،پول خررج میکنی که تهش تست زیست رو درست بزنی.
« چطوری میشه تست زیست رو جواب داد؟ »
« اصال نحوه تست زدن زیست کنکور چطوریه؟ »
مثل همیشه میگم و اگر واقعا برات مهمه جواب سوالت بگیری تا ته صحبتهام با دقت بخون ....
یا حوصله نداری بیخیالش شو و همونجوری بمون 

m

 خب برای شروع بحثمون برای اینکه وارد داستان بشیم ،آدمای کنکوری رو به دو دسته تقسیم میکنم :
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 دسته اول) افرادی که میدونن هر تستی ارزشش با تست دیگه برابره!
 دسته دوم) افرادی که فکر میکنن یه تست سخت زیست ارزشش از یک تست آسون باالتره!
منظورمو واضح تر میگم:

اگر هنوزم که هنوزه ،نمیدونی هر  05تا تست کنکور ارزشش یکسانه ،باید کنکور رو ببوسی بذاری کنارررر ...
پس عزیزای دلم ،اگر این قانون ساده رو متوجه شدی ،ادامه بحث رو خیلی راحت درک میکنی

or

 باید تشخیص بدیم که کدوم تست رو اول جواب بدیم!

خب چطوری تشخیص بدیم و اولویت بندی کنیم؟
 اولویت اول با مباحثی هست خوب خوندی :

to

خووب گوش کن ...

oo

ت ستی که تو مطلبش رو خوندی ،فرض بگیر ت ست های ف صل ع صب و حواس رو خوب بلدی و کلی براش وقت گذا شتی و همی شه
درصدت باال بوده ،پس اگر سر جلسه به تستی خوردم که مربوط به این مباحث بود ،حتما صورت سوال رو میخونم و سعی میکنم
جواب بدم.

m

در کنار این ،مباحثی هست که نقطه ضعف ما محسوب میشه!

مثل ف صل  6و  7گیاهی دهم ،خب سر جل سه آزمون ،اگر ت ست مربوط به این ف صل رو دیدیم و صورت سوال رو خوندیم! دیگه

 اولویت بندی دیگه مطابق قالب سوال هست :

Li

سراغ گزینهها نمیریم و تست رو میذاریم کنار ...

سواالتی که صورت سوال راجب یه موضوع خاص هست ،مثل  « :در هر جانوری که داری تنفس نایدیسی است» ................ ،
یا گزینهها ب سیار کوتاه ه ست ،یا ت ستهایی رو داریم که برخالف همانند ه ست و با الگوی دو باکس (یه الگوی ویژه در  7الگوی
تست زنی) و  ...جزو تستهایی هستن که شما میتونی راحت بهشون جواب بدید!
ولی تستهایی با گزینههای طوالنی ،مقایسه چند مورد باهم ،تستهای چند موردی ،تستهای شکل دار میتونن تستهایی باشن
که شما در انتها سراغشون برید.
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 اولویت بندی براساس مبحث تست خیز و دارای تعداد تست باال :
این مورد در ارتباط با تست زنی سرجلسه نیست ،بیشتر یه جور سرمایهگذاری هست!
یعنی ما روی مباحث آسون و پرتکرار و فصلهایی که توی کنکور احتمال مطرح شدن تست ازشون باالست سرمایهگذاری میکنیم،
اینجوری سر جلسه کنکور پوشش مطالب بیشتری رو میتونیم بدیم و قطعا افزایش درصد برامون پیش میآد.
توی مقالههای بعدی ،روی مباحث تست خیز کنکور  99و فصلها و گفتار مهم بحث داریم و توصیههایی ویژه براتون داریم.
قطعا خیلی مهم هست اگر وقتی رو یه مطلب میذاری خیالت راحت باشه سر جلسه کنکور مشابه ش رو میبینی!

m

حاال وقتشه که خوب گوش کنی چی میگیم ...
همین موارد باال که گفتیم ،اگر شروع به رعایتش کنی!
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قطعا وضعیتت تست زنی رو ارتقا میدی ..

اما داستان اینه ،خیلی وقتا توی جو آزمون گم میشی و زمان از دستت در میره!
یهو میبینی نفهمیدی چی شد که تستهات همش موند یا تعداد غلطهات کلی رفت باال و تعداد نزدهها زیاد شد!
ببین همه اینا طبیعیه برای دانشآموزا ،چرا؟

چون ذهنیت شفاف سر جلسه ندارن ،یعنی وقت شروع میکنه فقط میخواد تست بزنه!
اگر تا االن اینجوری بودی ،پس فراموش کنن!
باید تمرین کنی روی مواردی که گفتیم!

to
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هیچ برنامهای برای پاسخگویی نداره! فقط از سوال اول تا آخر میخونه میآد پایین تا تموم بشه!

 اگر برات یه مثال بزنم که چیکار کنی تا بتونی به تست ها زیست خوب جواب بدی ،موارد زیر رو رعایت کنی؟
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اول) باید بیایی بگی میخوای چندتا تست جواب بدی ،اینکار در حمایت از اینه قرار یه تستهایی بذاری کنار!
چون وقتی میدونی قرار  01تا تست از  01تا رو جواب ندی ،راحت از کنار تستهای چند موردی و تستهای طوالنی و مباحثی که
بلد نیستی میگذری ...
برای هر تست وقت کافی در حد یک دقیقه بذاری!
برای قالبهای تست کنکور میشه الگوهایی طراحی کرد که چیکار کنن؟
زمان پاسخگویی رو کوتاه کنن و تو زودتر به جواب برسی!
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سوم) ما قراره تست زدن زیست رو یاد بگیریم! تا اینجا درست!
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دوم) خیلیی راحت ت ستها د شوار و سخت بذار کنار ،سعی کن اگر  01دقیقه وقت داری و  01تا ت ست دادن بهت ،حتما بتونی

برای اینکار یه فیلم چند ساعته جذابه آموزش  7الگوی تست زنی هست که شما میبینی و تمرین میکنی
بعدش اتفاقی که میافته اینه روشهایی که یادگرفتی رو در تستهای آزمونهای آزمایشی و کتابهای تست پیاده میکنی
اون وقته ایمان میاری چقدر راحت میشه تستها رو جواب داد.
چهارم) مهمترین اصله ،مدیریت زمان!
یعنی چی؟ همه کارایی که قراره انجام بدیم برای همینه
که زمان کافی برای جواب دادن داشته باشیم.
بازی اصلی در جلسه آزمون و کنکور بلد بودن نیست!
داشتن زمان کافی برای جواب دادن هست!
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  99به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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زمان باید بتونی اولویت بندی کنی ،بعدش تستتتهای بلدی رو جواب بدی ،تستتتهای شتتکدار و دو گزینه رو بذاری آخر ستتر که
بری سراغشون که جواب بدی!
ببین ،پس برای کسب درصد باال و تست زدن زیست!
باید حواس با شه! به ذهن آماده نیاز داری (همون که بدونی چندتا ت ست میخوای بزنی و سریع ت ستهای د شوار و سخت بذاری
کنار)
به ابزار احتیاج داری که  7الگوی ت ستی زی ست شنا سی ه ست که مثل یه برگ طالیی برات عمل میکنه و سرعت عملت در
پاسخگویی رو باال میبره.
پاسخبدی.
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در نهایت به تمرکز احتیاج داری که زمان رو مدیریت کنی که راحت بتونی بدون استتتترس کمبود وقت به تستتتتهای بیشت تتری

دوست عزیزم ،آقای دکتر و خانوم دکتر آینده

شما اگر داری تالش میکنی ،حقت هست که موفق بشی.

اگر تا اینجای حرفای منو خوندی میخوای بهت بگم دمت گرم!
برات #سوپرایز_خفن دارم

به انگیزه و تالش و ابزار احتیاج داره ...
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برای تویی میدونی موفق شدن یه شبه نیس ،با جادو جمبل نیست!

چندتا سوال میپرسم ،یه جواب کامل رو برای ما توی تلگرام بفرست به ایدی که میگیم

همون  7الگوی طالیی تست زنی زیستشناسی!

که بهت ثابت بشه لیموترش کارش رو خوب بلده و مثل بقیه عادی نیست!

(جزوه نداری ،آزمونات خراب می کنی ،تست زدنت بده ،پیشرفت نمیکنی؟ و) ...
 تا حاال اقدامی برای رفعش کردی؟
 وضعیت زیستت توی آزمونها چطوره؟ راضی هستی؟ نیستی؟

 توی تلگرام جواب سواالت باال رو پیام بدید به @poshtiban_limootoorsh :
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 مشکلت توی زیستشناسی چیه؟

oo

to

یه هدیه ویژه از ما میگیری!

بعدش منتظر ارسال هدیهتون باشید.
موضوع بعدی بحث ما راجب :

« چطوری یه مبحث زیست رو بخونیم؟ »
« مباحث مهم و تست خیز توی زیست شناسی چیه؟؟ »
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