
 

 

 معنی واژه –قسمت اول                            به نام خدای مهربان

برای درس ادبیات من کامل براتون توضیح میدم که دقیقا چیکار میکردم که در نهایی سوم دبیرستان 

 زدم ، 27 منحصرا زبانو در  2.37 کنکور تجربیشدم و در  02که 

ببینید من همیشه اهل مطالعه و درس بودم و بنابراین از همون اول دبیرستان من ادبیاتم خیلی عالی 

 بود ،

 میگرفتم ،  بیستمن همیشه در این درس 

 و طوری مینویسم که انگار شما دارید از من سوال میپرسید و من دارم به شما جواب میدم ،

 ه این درس برای کنکور چکار کردم ؟برای مطالع

 برای درس ادبیات سواالت در دسته بندی های مختلفی ارایه  میشد ،

 بخش اول ( لغات و واژه و معنی واژه

من برای این بخش ، لغات کتابهای دوم دبیرستان تا پیش دانشگاهی رو در دو دسته بندی مطالعه می 

ضروری هست شما اون لغات به شدت ر کتاب مطرح می شد ، که خکردم ، یک سری از لغات در آ

و من این کار رو کرده بودم تمامی اون لغات رو با تمامی معانیشون  رو تمامی معانیش رو حفظ باشید

یعنی مثال به شما میگن "زندیق" باید بگین ، ملحد و حفظ بودم و همچنین باید دو طرفه حفظ باشید 

پرسیدن "ملحد ، دهری ، بی دین " باید بگین زندیق ، من برای این که  دهری و بی دین ، هم اگر

و من در کنکورم بسیار ازشون استفاده کردم هنوزم که هنوزه به خاطر  ...لغات رو حفظ کنم از 

 ،...برای ادبیات من تنها کتاب تستی که استفاده میکردم دارمشون ! 

تکرار و مرور های اصولی و علمی حفظ کرده بودم  رو کامل و دو طرفه با واژگان آخر هر کتاب -1

، 

 ، ...،  حسابی تست کار کرده بودم -7

، از واژگانیه مورد بعدی هم اینه که در بخش واژه یکسری از واژه ها و سواالت مربوط به معنیش 

، برای تسلط به چنین واژگانی من دو تا کار باال  که در داخل متن هست و نه در دیکشنری آخر کتاب

 ،...رو انجام دادم ، و کار دیگه ی من هم این بود که 

 پس اینم یه کار دیگه ای که من برای بخش واژه انجام داده بودم 

 جمع بندی و نسخه پیچی برای معنی واژه : ) استراتژی هایی که برای این بخش به کار بردم (

 راتژی و راهکارهایی که برای معنای واژه انجام دادید را میتوانید بگویید ؟بطور خالصه است
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 یک هشدار و موضوع بسیار بسیار مهم :

... 

 در زدن تست های مختلف توصیه یا موضوع خاصی هست بخواهید یادآوری کنید ؟

... 

 DVDبود ؟ از کالس کنکور و  درسی و کمک درسیتنها منبع کمک آموزشیتون آزمون ها و کتاب 

 برای درس ادبیات استفاده کردین ؟

.... 

آیا یادگیری با روشهای دیگری هم ممکن است ؟ یعنی ممکن است من به روش خودم مطالعه کنم و 

 نتیجه ای مثل شما بگیرم ؟

 سخن آخر ؟

... 

 ایمانزادهتهیه و تنظیم : امیرمهدی 

 در صورتی که هرگونه سوال یا پیشنهاد یا نظری دارید ، سپاسگزار میشم به من اطالع دهید.
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