چرا با وجود مطالعهی یک مطلب نمیتوانیم به تستهای آن پاسخ دهیم؟
اسفندماه حتی برای بی انگیزهترین و بی خیالترین دانشآموزان کنکوری نیز ماه متفاوتی است .داوطلبان
کنکور با هر میزان مطالعه و هر سطح علمی در این ماه نگران عملکرد خود هنگام مواجهه با سواالت تستی
(خواه در قالب آزمون باشد یا تست های آموزشی یا سواالت پراکنده در سایتها و کانالهای تلگرامی)
هستند.
این نگرانی هنگامی شدت میگیرد که دانش آموز حتی از پاسخ به سواالت و مباحثی که مطالعه بسیاری بر
آن ها داشته و ادعای تسلط دارد باز میماند و به سرعت ((هول)) میکند! در این شرایط واکنش بسیاری
از داوطلبان رها کردن برنامهی مطالعاتی فعلی و بازگشت به عقب برای مطالعه و مرور دوبارهی مباحث قبلی
و پاسخ به سوال کذایی است  ،اما چه کسی هست که نداند این کار چیزی جز یک اشتباه مرگبار نیست؟!

بهترین و عقالنی ترین برخورد هنگام مواجه با این مشکل چیست؟
اولین و بزرگ ترین دلیل این امر ،انسان بودن شماست! مطابق نظریه ابینگ هاوس ،انسانها به طور عادی
حدود  02دقیقه بعد از حفظ کردن مطلبی بیش از  %02آن را فراموش میکنند و با وجود اینکه یادگیری با
روشهای نوینتر آموزشی (مانند فیلم ،تصویر و پویانمایی) میزان فراموشی را کاهش میدهد ،هیچ
انسانی نمی تواند ادعا کند که تنها با یک بار یادگیری و عدم تکرار مطلبی قادر است آن را برای همیشه به
ذهن خود بسپارد .
حال یک دانشآموز کنکوری را در نظر بگیرید که روزانه دهها مطالب درسی را به روشهای مختلف به
ذهن خود وارد میکند ،چرا نباید انتظار داشت که حتی با وجود تسلط کامل روی یک مبحث پس از گذشت
روزها ،هفتهها و یا حتی ماهها از مطالعه ،نتواند سواالت مربوط به آن را پاسخ دهد؟
دلیل دوم ،مشکلی به نام ((توهم تسلط)) است .ما به طور معمول از خودمان انتظار داریم که در همان
تالش اول به هر نکته و درس و مبحثی مسلط شویم ،و گاهی هم برای اینکه از این توانایی مطمئن شویم
بالفاصله پس از مطالعهی یک مطلب به سراغ تستهای آن میرویم و بهطور طبیعی و به دلیل تازه بودن
مطلب در ذهنمان (مطابق قاعدهی ابینگ هاوس) به بخش قابل توجهی از سواالت پاسخ میدهیم .در
نتیجه ی این عملکرد در ما تصوری مبنی بر تسلط به مطالب به وجود میآید .عمر این تسلط خیالی بسیار
کوتاه وگذرا است و هنگام برخورد دوباره با سواالت آن مبحث به طور جدی گریبانگیر داوطلب میشود!

دلیل سوم ،که مهمترین دلیل عدم توفیق در تستزنی نیز هست ،روش یادگیری و آموزش نادرست و
غیراصولی است .روشهای آموزش سنتی بهطور ذاتی میانه ی خوبی با سوال تستی ندارند ،زیرا این
سواالت با روح آموزش سنتی که ریشه در حفظ کردن مطالب دارد در تضاد هستند .در واقع هر آموزشی
که از شما بخواهد با حفظ کردن حجم زیادی از مطالب و یا تعداد زیادی از تکنیکها و روابط سواالت تستی
را پاسخ دهید ،شما را محکوم به شکست در برابر این سواالت هوشمند کرده است.
مشکل اغلب دانش آموزان ب ا سواالت تستی نیز همین عدم تطابق بنیادی میان شیوهی آموزش و شیوهی
پرسش است و در این میان دانشآموز نه تنها مقصر نیست ،بلکه میتواند طلبکار هم باشد!

چگونه این مشکل بزرگ را حل کنیم؟
دانشآموزی که پس از چندین ماه تالش و زحمت فراوان نمیتواند به نحو مطلوب به سواالت تستی پاسخ
دهد باید در زمان کوتاه باقی مانده تا کنکور چه تدبیری بیندیشد؟ پاسخ این سوال مستقیما به یکی از سه
مورد باال باز میگردد:


اگر اطمینان دارید که توهم تسلط ندارید و به روش صحیح و اصولی درس خواندهاید ،لطفا هول
نکنید! شما تنها به یک برنامهی مرور بسیار دقیق و مدون نیاز دارید تا آموختهها را از نقاط تاریک
تاریک ذهنی خود خارج کنید .با چند مرحله مرور اصولی و پس از آن حل چندین دوره آزمون جامع
می توانید به تسلطی باور نکردنی در حل تست برسید .اگر میخواهید بپرسید که کدام آزمون
جامع برای من مناسبتر است ،و یا اگر میخواهید بپرسید برای مرور و تسلط  3آزمون جامع کافی
است یا  4تا ،شما را به تفکر در مورد عدد  02دعوت میکنیم!



اگر مشکل شما عدم تسلط است و یا روش درس خواندن شما مربوط به قرون وسطی است ،لطفا
همین االن از جای خود برخیزید و آموزش سنتی را به زبالهدان تاریخ بسپارید! امروز به لطف
پیشرفت تکنولوژی روشهای بسیار نوین آموزشی با هزینههای پایین در دسترس همگان قرار
دارند و حتی با وجود فرصت کم باقی مانده تا کنکور سراسری هنوز هم زمانی (گرچه کوتاه) برای
خلق یک شگفتی باقی است .پس وقت را تلف نکنید و هرچه سریعتر به جرگهی دانشآموزان
موفق بپیوندید.

