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که در اختیارتون قرار گرفت براتون مفید واقع بشه  دوره ایامیدوارم  عزیز، زیست پالسمی هایسالم 
زیست درس حساس و پر درس . و بتونید پیشرفتتون رو توی درس زیست شناسی افزایش بدین

که اگه با روش درست و اصولی خودش مطالعه بشه، قطعا میتونید به نتیجه دلخواهتون  نکته ای هست
خ بدین، پس خوندن درست و دقیقه پاس 63تست هست که باید توی  05کنکور شامل زیست  .برسید

  مطالعه و تست زنی در ویت های شما باشه، در نتیجه باید زمان کافی برایاز اولین اول باید اصولی اون
 ره شاه کلیدهای زیست خوانیدوتوی   .فصلی رو حدف نکنیدیادتونم باشه که هیچ  و  این درس بذارین

همیدنش ف که گفتمبهتون  میتونه باشه رو توی زیست خوانی نقاط ضعف و قوت تمام نکاتی که مربوط به
یه، ترو باال بزنن خیلی حیا درصد زیستشونخوبی بگیرن و  نتیجه کنکوربرای کسایی که میخان توی 

یق دقخیلی ی، بازم پس اگه میخای واقعا پیشرفتی توی زیست داشته باشی، هرجا مشکل پیدا کرد
 .شیداب موفق ترکه استفاده کنید و روز به روز امیدوارم ن! اون فیلم رو ببی

  نمکمک های بهتری بهتون بک بتونم کهمیشه انگیزه شنیدن نظراتتون خیلی دلگرمم میکنه و راستی 

 "حمیدرضا زارعی" 

 

  مفهویم خواندن 

، ای ن یعنی چی؟ به ای ن معنا نیست  حفظ کردنی نیستزیست شناسی درس یادتون باشه که 
فظ  حکه شما نباید جای ی رو حفظ کنی بلکه به ای ن معنیه که تا مطلب رو خوب نفهمیده باشی 

 از خودت حی ن مطالعه )بند چ(پ رسش و کناکش ، مطالعه عمقیپس با کردن تنها افیده ای نداره. 
مطالعه مفهومی         فعالیت هاو  ودارهانم، شکل ها، دقت اکیف به کلمات خاص و قیدها، 

  ی!نمی رس قطعا هم با یک بار مطالعه به تسلط اکمل به همه موارد گفته شده در باالانجام میشه، و 

درصد باالی درس مشخص میشه، که ییک از رکن های مهم در زدن  اهمیت مرورپس اینجاست که 
 ! اونم مرورهای به موقع و صحی ح!زیست شناسیه

شاه کلیدهای زیست خوایندوره  نکات  

 هب انم خداوند روشن ضمیر
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  فهم نکات شکل 

و که داره اتفاق میفته ر   فرایندیهستند، پس از متن کتاب  متنشکل های کتاب در ارتباط با 
میتونی بفهمی و شکل برات تصوی رسازی بشه، اینجوری هم یادگی ریت اکمل میشه هم یادتون 

 (.یعنی شکل و متن هردو متقابال به فهم همدیگه کمک می کنندنمی ره )

حاال ما می دونیم که از شکل ها سواالت مختلفی میاد )چه مستقیم چه غی ر مستقیم(، پس 
 از خودمون ، و تا جای ی که میتونیم بررسیش کنیم،باید روی شکل ها خیلی ری ز و دقی ق بشیم

 و تا جای ی که میتونیم ناکتش رو پیدا کنیم، به ذهن بسپاریم و یاد بگی ریم! سوال بپ رسیم

و استادت چطوری ناکت معلم که ای ن مهارت رو کسب کنی، اول میتونی ببینی اما برای ای ن  
 کتاب کمک درسییک شکل رو بررسی میکنه، به چه چی زهای ی دقت می کنه؟ و در درجه دوم از 

استفاده می کنی که مثال نوشته ناکت فالن شکل، می بینی به چه ناکتی دقت کرده توام در بررسی 
 !!ای ن مهارتم با تمری ن و تکرار به دست میادتوجه می کنی !  شکل های دیگه به اون ها

  ترکییب خواندن : 

 مطالعه ای ن درس برای کنکوره ! خب اول از همهمهم ییک از فرایندهای ترکیب ی خواندن زیست 
باید بدونی که منظور از ترکیب ی خواندن اینه که مطالب ی که به هم دیگه لینک هستند باهم مطالعه  

ل ها کدوم فصباید بدونی که  اینکه بعضی فصل های زیست پیش نیاز هم هستند و یعنی کنی، 
. و خودت به تنهای ی زمانی میتونی ای ن ارتباطات رو  )که توی فیلم آورده شده( باهم درارتباط اند

ا بو بعد به مرور زمان کنار هم قرار بدی که به تسلط اکیف و فهم عمی ق اکمل دروس رسیده باشی 
بخصوص ترکیب ی حل تست های آموزشی . ای ن توانای ی رو کسب میکنیمنظم و تکرار مرور های 

بعد از هربار مطالعه و یادداشت ناکت آن به تقویت مهارت ترکیب ی خوندنتون کمک میکنه. در  ها
ابتدا ممکنه  ای ن اکر برامون سخت باشه، چون بلد نیستیم چطوری مطالب رو ب هم مرتبط کنیم، 

ستفاده  ا کتاب کمک درسیقسمت های ترکیب ی رو ب همون بگه یا از یک  استادبرای همی ن باید یک 
  ،اینو بدونید که ترکیب ی خوندن زیست یک مهارته که ناکت ترکیب ی رو برامون آورده باشه !  کنیم

شما به کتاب های درسی )که با مرور به موقع و آزمون و حل تسلط بیشتر که به مرور زمان با 
تست انجام میشه( ب هتر و ب هتر میشه، تا جای ی که دیگه خودتون میتونید مطالب رو ب هم ربط 

 بدید!
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 مرور : 

است. مرور کردن  زیست شناسی نداشتن مرور صحی ح و به موقععلت اصلی فراموش کردن درس 
بشه. ب هتری ن زمان مرور   تثبیتبرای ای ن انجام میشه که هر مطلب ی که خوندی ن توی ذهنتون 

ساعت بعد نصفه مطالب ی که خوندی از ذهنت  42، چون از نظر علمی  فردای همون روزهکردن 
هم اون مطلب دوباره باید مرور بشه. با ای ن اکر  ماه بعد 1و  یک هفته بعدپاک میشه!  در ادامه 

ساعت وقت بذاری  4شما در طول مطالعه سه بار یک مطلب رو مرور کردید. مثال اگه قراره امروز 
 مرور واجبه( 3)ای ن  بخونی، فردای اون روز، هفته بعد و یک ماه بعد مرورش میکنی! یک مطلب ی رو

هم شرکت می کنید، و طبق برنامه راهبردی خاصی پیش  آزمون آزمایشیتوجه داشته باشید اگر 
 برای شما قرار گرفته است.  مرورها به صورت بلند مدت هممی رید، ای ن 

 را برای هر مرور اختصاص زمان کوتاهتریبیشتر باشد ولی  دفعات مرورو نکته بعدی اینکه هرچه 
دهید ب هتر است، شاید در ناگه اول ای ن اکر به نظر مشکل برسد، ولی باید یادت باشه که برای اینکه 
زیست رو فراموش نکنی و مطالب توی ذهنت تثبیت بشه باید ای ن فرایند رو انجام بدی، ولی اگه 

کتاب رو مرور کنی می ری نقطه صفر و خیلی مطالب از ذهنت پاک بار بصورت اکمل    1 فقط بخای
 زمان بیشتری رو صرف یادگی ری دوباره بکنی!باید شده و 

باشه )که قیدها و کلمات مهم و شکل ها یادآوری بشه( ، کتاب مرور ها هم میتونه اول از روی  
مرورت کمک هم خودش به تست زدن کردی و حتی یادداشت برداری  بعدش ناکت مهمی که 

 میکنه !

 

  تست آموزیش 

 می زنی رو تست آموزشی میگن. بعد از هربار مطالعهتست آموزشی چیه ؟ تستی که 

: در صورتی بعد مطالعه تست می زنی که مطلب رو تا حدود زیادی فهمیده باشی )چون فهم  توجه 
 !!زنی بشهاکمل طی مرورهای بعدی اتفاق میفته(، وگرنه شاید باعث مأی وس شدنت توی تست 
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  افیده اش چیه؟ 

 . با دیداگه طراح سوال آشنا میشی1

 . یادگی ریت اکمل میشه و کلی ناکت جدید یاد میگی ری که شاید ب هشون توجه نکردی2

. تست آموزشی هم به ای ن صورته که یه تعداد تست مشخص میکنی و می زنی، و هر سوالی که 3
 یگی ری و مطلب برات جا میفته.جواب دادی پاسخش رو چک میکنی و نکته اش رو م

 و نمیخاد تایمی برای تست زدن درنظر بگی ری! زمان مهم نیست: توی تست آموزشی  1پ.ن 

 هات اضافه می کنی!نت برداری : ناکت مهمی که از تست ها درمیاری رو به  2پ.ن 

 

  تست سنجیش 

رور م، کجا نیاز به داری یادگی ری مجدداهمیت تست سنجشی در اینه که ببینی کجا نیاز به 
 ات چطوره و .... دقت تست زنیو  سرعت، و مدی ریت آزمونداری، 

شرکت میکنی همون میتونه تست سنجشی و آزمون برات باشه.  آزمون خاصیدرصورتی که 
اگه وقتم داری میتونی هرچندوقت یکبار ازخودت آزمون بگی ری. که تو هربار آزمون از خودت : 

میکنی و مشکالتت رو  تحلیلرو در نظر میگی ری، بعد از آزمون هم عملکردت رو زمان حتما 
 یادداشت می کنی، تا در دفعات بعدی رفعشون کنی!

  تحلیل آزمون 

ای ن خیلی مهمه که بعد از هربار که هرجای ی آزمون میدی ن، یا حتی از خودتون آزمون 
کنید تا نقاط ضعف و قوت خودتون رو بفهمی ن!! برای اینکه تحلیل میگی ری ن، حتما نتایجش رو 

 _ _خوان زیسترو بدونی میتونی آموزش  تحلیل آزمونروش صحی ح 
تست های رو گوش بدی، و یا پست  تست سنجشیبخش  شو

، توی پیجمون سر بزنی که اکمل و ب ی زیست رو چطور حل کنیم
 نقصه!
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 حواس پریت و عدم مترکز : 

 دالیل خیلی زیادی داشته باشه : ای ن مسئله میتونه

: شامل استرس / نداشتن هدف مشخص با برنامه مشخص / نداشتن انگی زه  الف ( عوامل درونی
 قوی / و مشکالت شخصی یا خانوادیگ

: شامل نداشتن ماکن مناسب مطالعه )و سرو صدا( / وقت گذرانی بیش از  ب( عوامل بی رونی
راد نامناسب )که باعث ب ی انگی زه شدن و وقت کشی شما حد در فضای مجازی / ارتباطات با اف

 میشن، آینده شما از خیلی ارتباطات زودگذر مهم تره!!!(

! و با اینکه ییک از عواملش استرسه، خود شما میشه کندخوانیحواس پ رتی و عدم تمرکز باعث  
و همینطور مثل چرخه و دومینو وار  میشهاسترس هم باعث تشدید  و عدم تمرکزحواس پ رتی 

 باعث نااکرمدی شما می شود. 

حواس پ رتی تون رو پیدا کنید  علت اول خودتونتوصیه ای که من میتونم به شما بکنم اینه که 
بگی ری ن تا دلیل قطعی حواس کمک مشاور  و رفعش کنید، بعدم اگه اماکنشو داری ن حتما از یک 

مثال اگه توی خونه جای ی برای مطالعه  : کنه و ب هتون راهاکر بدهکشف  پ رتی و عدم تمرکز شما رو  
ه و اگ حتما باید از مشاور استرس و اضطراب استفاده کن ، برای کنترل سالن مطالعه نداری از 

حی ن مطالعه به سراغت میان افاکر مزاحم اگه کمک بگی ری ،شرایطتون حاده حتما از روانشناس  
 جازیشبکه های مه بعدا ب هشون فکر کنی، از استفاده زیاد از گوشی و رو یه جا یادداشت کنی کاونا 

خودداری کنید! بعالوه روش های ی که خودت میتونی انجام بدی دنبال کردن حواشی روز دنیا و 
به آرامش و تقویت انگی زه و تمرکزتون   مدیتیشن، موزیک درمانی، طبیعت درمانی یا ورزشمثل 

 ! کمک میکنه

رو  ورزش)دهم، یازدهم و...( توصیه جدی من به شما اینه که  های کنکورتونسال بچه ها توی 
مورد  موزیکو گوش داد  دقیقه پیاده روی 11حتما روزانه توی برنامه داشته باشی ن، حتی شده 

 و یا از ورزش های ی مثل ی واگ و مراقبه حتما استفاده کنید. !عالقتون
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  وسواس در مطالعه 

ییک از موارد شای ع بی ن دانش آموزان است، من اینجا نمیخام خیلی  وسواس مطالعاتی 
فرق بی ن دقت در مطالعه و وسواس در کلیشه ای صحبت کنم، فقط یه توضیحی میدم که شما 

 ! مطالعه رو متوجه بشید

، برای شروع مطالعه آداب و به خرج میده حساسیت زیادی فردی که وسواس مطالعاتی داره 
و زیاد با خودش تکرار  چندی ن بار مطالعه کنه هر مطلب رو ممکنه  و داره، تشریفات خاص خودش

رق فمطالعه دقی ق )دقت کنید با  و هربار برمیگرده عقب و میگه نکنه درست متوجه نشدم کنه
 (اگه تکرار مداوم مطالب درسی به درستی انجام نشه بیشتر باعث فراموشی مطلب میشهداره، 

ده تا کتاب کمک درسی برای یک درس( ! و خودش هم مثال ) خوندن دارهبرای  منابع زیادیو یا 
 نکنه! تکرار رو ها میدونه ای ن اکرش بی هوده اس ولی به خاطر عواملی نمیتونه ای ن اکر 

میشه و ای ن   باعث کندخوانیوسواس مطالعاتی معایب زیادی داره، مهم ترینش اینه که 
 میکنه واسترسش رو تشدید دوم کندخوانی باعث میشه هی چ وقت به زمان بندی هاش نرسه! 

 غی ره. 

  ش چیه : راهاکر 

دسته  4. اکرهای ی که باید انجام بدی ن قبل از مطالعه ذهنتون رو خالی کنیداول از همه سعی کنید 
اگر وقت گی ره یادداشت کنید که  اند، اگه اکری وقتتون رو زیاد نمیگی ره سری ع انجامش بدی ن و

 منابع درسیاینکه سعی کن کم کم (.  دوم پست مدی ریت زمان رو حتما بخونبعدا انجام بدی ن )
کتاب    4استفاده کنی )یک الی  ب هتری ن ها روفقط و  تدری ج کمشون کنیکه استفاده میکنی به 

که قبل یا حی ن مطالعه میاد سراغت )مثل اینکه : نکنه خوب افاکر مزاحمی  کمک درسی( ، دوم 
ون یادداشت کن و بعدا ب هشیاد نگی رم، نکنه سر کنکور یادم بره، و هر فکری که مخل درس خوندنه( 

 یعنی برای مطالعه هر درس! سوم ، حتما برنامه ری زی دقیقی برای مطالعه داشته باشی ن  فکر کن
مثل  روش های صحی ح مطالعهاز ! حتما تعیی ن کنی ن زمان مشخصی

و کد گذاری  ،خالصه نویسی ،تکنیک های تست زنی ،تندخوانی
  استفاده کنید! تصوی رسازی

یاد گرفتید یا نه، می تونید رو  ن از اینکه مطالب ی که خوندیدبرای اطمینا
بعد از خوندن هر پاراگراف، کتاب رو ببندید و مطالب درسی رو برای 



حمیدرضا زارعی                                                                                                                                     

7 

 

به خودتون اعتماد داشته باشی ن و مطمئن باشی ن اگه درست و اصولی  .خودتون توضی ح بدهید
 خونده باشی ن فراموش نمیکنی ن.

)به یاد داشته باشی ن وسواس یک اختالله، و اگر شرایط شما حاده و با ای ن روش های ساده اقبل  
 کنترل نیست حتما باید از روانشناس کمک بگی رید( 

 

  کندخواین 

 رو اینطور میتونم برات خالصه کنم که رفعشون کنی : علل اصلی کندخوانی

: درسته گفتیم کلمات و قیدها مهم اند و باید ب هشون توجه کنی، ولی الزم نیست کلمه خوانی  .1
 کلمه به کلمه رو حفظ کنی! )پ رهی ز از صراف حفظ کردن(  کتاب  بخشدر هر 

 مطالعه و تمرکز میشه()باعث اکهش سرعت زمزمه کردن و لب خوانی و حتی بلند خوانی  .2
صحی ح نیست : شناخت درستی از روش صحی ح خوندن ای ن درس نداری، روش مطالعه ات  .3

ی و ، یعنی اینکه فکر میکنی هرچی بیشتر بخونبی ن کمیت و کیفیت نمیتونی تعادل برقرار کنی
 فهم تا) بیشتری داشته باشه کیفیتو   عمقمطالعه درست باید تکرار کنی ب هتره، درحالی که 

 مطلب برات اتفاق بیفته(
 اکیف برای خوندن زیست نداریانگی زه   .4
  قبال صحبتشو کردیم.که وسواس مطالعاتیه  و ییک از علل اصلی کندخوانی  .5
ال گفتی ، مثمیتونی محدوده زمانی در نظر بگی ریدرضمن برای اینکه کندخوانیت ب هب ود پیدا کنه  .6

صفحه خوندی، پس  2گذشته و فقط ساعت بخونم، ولی نیم ساعت   1صفحه رو باید تو  5
  صفحه برسونی، تا کم کم سرعتت باال بیاد. 5موظفی که تو نیم ساعت بایق مونده خودتو به 

 

 برات آرزوی شاداکمی و موفقیت دارم و یادت باشه :

 

 !مشخص میشوداد بی رون میاز آن ه از بزریگ ماهی های که کمق اقیانوس و بر  تفاوت ع  
 پالمسگروه آموزیش زیست 


