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 ... درباره این مقاله بخوانیم

 .زندگی به یک قفل رمزدار شباهت داره، کار شما اینه که رمز رو پیدا کنید تا به آنچه میخواهید برسید

موفقیت در کنکور هم مثل زندگی یک سری اصول داره، کافیه اون اصول رو رعایت کنید تا در کنکور 

شن. تنها کاری که باید بکنید  موفق بشید. اگر از اصول به درستی استفاده کنید همیشه موثر واقع می

 .شید اینه که این اصول رو در خدمت بگیرید. مطمئن باشید که موفق می

 

است. مطالعه برای یک  PQR5 از روش های جادویی برای موفقیت در کنکور مطالعه با استفاده از تکنیک

، اصولی داره و با این اصول میشه قفل موفقیت در کنکور رو باز کرد. این ماراتن بزرگ مثل کنکور

دیم طراحی شده  روش، روش عجیب و غریبی نیست و بر اساس سایر کارهایی که ما در زندگی انجام می

است. هدف ما از اجرای این روش جادویی، شرطی کردن خودمون به مطالعه است. اگر با استفاده از این 

ن رو به مطالعه شرطی کنیم، اونوقت مطالعه کردن مباحث کنکور برامون به راحتی نفس روش خودمو

 .شه کشیدن می

بعضی از شرایط عمومی باید در این روش رعایت بشه، اولین موضوع مکان مطالع هست، بهتره مکان 

ط باید مناسب تون رو عوض نکنید، نور و دمای محی مطالعه یک مکان ثابت باشه و مدام جای مطالعه کردن

ای باشه تا تمرکز رو بهم نزنه. برای شرطی شدن به  باشه و حتما محیط شما دارای دکوراسیون ساده

مطالعه سعی کنید مطالعه رو در یک محیط ثابت با دکوراسیون ساده انجام بدید. این کار باعث میشه 

ه قبول کنه و زمانی که وارد تون پس از یک مدت، اون محیط رو به عنوان محیط مطالع ضمیر ناخودآگاه

تون چند برابر  شید، به صورت ناخودآگاه و به علت شرطی شدن، تمرکز و میزان یادگیری اون محیط می

 .میشه
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بهتره مطالعه کنکور، پشت میز انجام بشه، بنابراین مطالعه روی تختخواب  PQR5 بر اساس اصول روش

شه اصول موفقیت با این روش خیلی ساده است. و در حال راه رفتن اصال مناسب نیست. یادمون با

 ... ها انجامش نمیدن اینقدر ساده که خیلی

نور محیط مطالعه باید ترکیبی از نور سفید مثل نور مهتابی و نور زرد مثل نور چراغ مطالعه باشه، ترکیب 

العه محیط هاتون خسته بشه. یادتون باشه هنگام مط کنه و نمیذاره چشم  این دو تا نور معجزه می

 ۵5اطرافتون هم روشن باشه و از نور متمرکز و موضعی استفاده نکنید. دمای محیط هم باید حدود 

 .درجه سانتیگراد باشه، محیط گرم باعث کالفگی و خواب آلودگی میشه

دونید میزان یادگیری شما در چه ساعاتی  زمان مطالعه نیز در این روش مهم هست، شما خودتون بهتر می

کنند برای مواردی مثل کنکور که مدت  ز بهتره. اما محققین و ابداع کنندگان این روش پیشنهاد میاز رو

تری  های مناسب زمان مطالعه طوالنی و میزان تمرکز زیادی نیاز هست، اول صبح و یا آخر شب زمان

 .کنیدهستند. همچنین یادتون باشه در حالت گرسنگی و یا زمانی که زیاد غذا خوردید مطالعه ن

 
 :مطالعه برای کنکور PQR5 رسیم به اصل موضوع یعنی روش جادویی حاال می

های مطالعه است، مخصوصا برای کنکور. اسم این روش از کنار هم  ترین روش این روش یکی از کاربردی

تشکیل دهنده این روش ایجاد شده. این روش دارای سه مرحله اصلی گذاشتن ابتدای کلمات انگلیسی 

 بعد از مطالعه -۳حین مطالع و  -۵قبل از مطالعه ،  -۱می باشد: 

 هقبل از مطالع

در واقع با این  (Preview) در این مرحله الزم است یک مرور اجمالی بر روی کل مطلب داشته باشید

کنید. بعد مرحله سوال  وب کلی مطالب را برای ذهن مشخص میکنید و چارچ کار، ذهن خود را گرم می

تون شکل  کنید در این مرحله بر اساس کلیاتی که از مرحله قبل در ذهن را آغاز می (Question) گذاری
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کنید. مثال هدف اصلی این مبحث چیه؟ به چه موارد کلیدی باید  گرفته چندین سوال کلیدی رو مطرح می

 ر طراح کنکور بخواد سوال تستی از این مبحث مطرح کنه، چه سوالی خواهد بود؟بیشتر توجه کنید؟ اگ

این مرحله در اصل تکمیل گرم کردن ذهن هستش، با طرح همین سواالت ساده ذهن شما برای رسیدن 

 .ها آماده میشه و در زمان مطالعه مطلب، در پی پاسخگویی به این سواالت هستش به پاسخ

 هحین مطالع

تقسیم میشه. در این  (Record) و خالصه نویسی (Reading) به دو قسمت: خواندن این مرحله

کنید. بعد در  قسمت ابتدا مبحث رو به چند بخش اصلی تقسیم کرده و شروع به مطالعه هر بخش می

 انتهای هر بخش خالصه اون بخش رو به صورت مکتوب و با تمرکز بر پاسخگویی به سواالتی که در مرحله

Question رسونید طراحی کردید، به اتمام می. 

 هبعد از مطالع

کنند، فرآیند مطالعه تموم شده، در  خیلی از افراد پس از اتمام خواندن و نهایتا خالصه برداری فکر می

مرحله کلیدی دیگر باقی مانده که نقش اساسی در تثبیت مطالب و شرطی سازی فرآیند  ۳حالی که هنوز 

 .مطالعه دارد

 :به این صورت استسه مرحله 

هایی که در هر مبحث مشخص کردیم. الزمه در  پس از اتمام مطالعه، تمام بخش :(Review) مرور کردن

 .ها مجداد مطالعه کنید و از این طریق کل مبحث رو مرور کنید انتها، کلیه خالصه نویسی

ست، سعی کنید بعد از ها نکته مهم در خصوص تثبیت مفاهیم، فکر کردن به اون :(Recite) تفکر کردن

تونه، بررسی این  مرور مطالب در خصوص مطالب مهم و کلیدی فکر کنید. در برخی موارد این تفکر می

تونه تفکر در  موضوع باشد که سواالتی که طرح کرده بودیم، آیا پاسخ داده شده یا نه. در برخی موارد می

تونید در برخی موارد از مطالبی که  می خصوص استفاده از مطالب در زندگی روزمره باشه و یا حتی

 .های بامزه بسازید خودتون داستان  خوندید در ذهن

های بخاطر  تونید از روش الیتنر و یا سایر روش برای تازه کردن مطالب می :(Refresh) تازه کردن مطالعه

 .خواهیم دادسپاری و تازه کردن مطالب استفاده کنید. در مطالب دیگر این قسمت را بیشتر توضیح 

 !!!ای شیرین به امید مطالعه

 


