
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سرعت خواندن و درک و فهم تان  را به راحتیچگونه  

 برابر افزایش دهید و خودتان را برای کسب 4تا  2 

 !!!ک رتبه عالی در کنکور آماده کنید؟ی 

 معجزه تندخوانی و تندفهمی
 

  کورــدر کن 

 

 تکنیک معجزه آسا و طوفانی  

  60-30-10 
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 تولید و مدیریت محتوا:

 و تندفهمیِ کنکور وب تندخوانی یتیم تخصص
 

 :نفیسه شمالی ایرانی 
 مدرس و مشاور روش های مطالعه خالق در کنکور و موّفقیت تحصیلی 

 مشاور طرح توانمندسازی پشتیبانان درسی 

 

 :محمد مهدی اسدی 
 مدرس و مشاور مهارت های یادگیری نوین و روانشناسی یادگیری 

 کارشناس روانشناسی 

 

 :مهسا عطائی 
 زبان انگلیسی با متد یادگیری های نوین و خلّاق مدرس 

 مشاور انگیزشی 

 

 :سعید کریمی 
  مدرس و مشاور تندخوانی و تندفهمی، کارشناس روش های نوین

 و یادگیری سریع و بدون فراموشی  (Study skills)مطالعه

  مربی و مشاور دوره های تربیت مشاور و پشتیبان کنکور و دوره های توانمندی

 اوران و پشتیبانان با رویکرد یادگیری های نوین و سرعتیسازی مش

 

 
متعلق به گروه پژوهشی،  10-30-60کلیة حقوق این کتاب الکترونیک به همراه روش ابتکاری  ©

باشد و هر گونه سوء استفاده از آن غیرمجاز اندیشان؛ پامــه)تیم کنکور وب( میای همآموزشی و مشاوره

واهد داشت و بازنشر آن به طور کامل و بدون تغییر در محتوا و همراه با ذکر منبع، بوده و پیگرد قانونی خ

 نه تنها مجاز، بلکه ستودنی و باعث ترویج روش های نوین مطالعه و یادگیری  روشمند خواهد شد.
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 این کتاب الکترونیک توسط تیم کنکور وب به صورت رایگان منتشر شده است 

 یا مراکز دیگر، غیر قانونی می باشد. و فروش آن توسط سایت ها
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   دریافت کنم.راهکارهای ارتقاء رتبه ام را فوراً  می خوام 

 اینجا کلیک کنید... لطفاً

 

 م.کتاب، سرنوشت کنکورم رو تغییر ده می خوام با دانلود این

 ..برای دانلود هم اکنون، کلیک کنید.

 

شی  جزوه آموز دانلود رایگان -1  

     ( 2) معجزه تندخوانی و تندفهمی در کنکور            

 

2

 

 

 راز جابه جایی و ارتقاء رتبه در کنکور -2

 )برای اولین بار در کشور(  PSSHIتست پیشرفته و آنالین با 

 فعالً رایگان و بدون هزینه

 ،یبه همراه آنالیز جامع نتیجه تان و ارائه پیشنهادها و راهکارهای فوق مشاوره ا

 مختص هر داوطلب برای ارتقاء و کسب رتبه بهتر 

 از دیگر برنامه های رایگان  کنکور وب، استفاده کنید!!!

 هدایای ما به شما                          
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 دوستان عزیز و دانشجویان موفق آینده ی خیلی نزدیک؛

 سالم ...

 خوب تر باشه و هر لحظه بهتر و بهتر بلکهامیدواریم که حال تون خوب نباشه!!! 

باالخره زمانش رسید که از یک شگرد بی نهایت تأثیرگذار و معجزه آسا در کنکور رونمایی 

کنیم که حاصل بیش از یک دهه تجربه و آموزش و تدریس  می باشد که توسط تیم کنکور 

 خواهد شد.وب به عنوان مرجع تخصصی تندخوانی و تندفهمی در کنکور برای شما ارائه 

 پس الزمه که خودتون رو آماده تر کنید که کلی کار داریم و شگفتی ... 
 

 

http://www.konkoorweb.com/
http://www.konkoorweb.com/
http://www.konkoorweb.com/
https://t.me/konkoorweb


 

 

 

 

 

 

 

 

کنکور در تندفهمی و تندخوانی تخصصی وب؛ اولین مرجع کنکور            

www.konkoorweb.com                      @ konkoorweb 

 

                دفهمی در کنکورمرجع تخصصی تندخوانی و تناولین کنکور وب؛ 

 (1از سری آموزش های راز و رمزهای تندخوانی و تندفهمی در کنکور)    

 

© Copyright 2017 

 

 

 

  

 درکِت می کنیم ...

 همین اآلن هل تون بده تا با یک حس و اراده مصمم  گاهی دوست دارید یکی باشه که

 و قوی تر شروع کنید و ادامه بدید؛

  گاهی هم شده که یک روز حس درس خوندن دارید؛ در حد عالی، و یک روز هم

 حوصله خوندن حتی یک صفحه هم ندارید؛

  گاهی هم شده که آزمون تون رو خراب کردید و ناامید شدید و حتی کُفری؛ چون این

 مه خوندید و خراب کردید؛ ه

 ... گاهی هم 

 

ه درک ت می کنیم... و به همین دلیل می خوایم که لحظاتی رو با هم باشیم تا ببینیم چه معجز

 ای رو میشه همین امسال برای کنکورتون خلق کنید.

 پس حوصله کنید که ادامه بدیم ...
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 بچه ها! آیا برای شما هم شده که ...؟!

 ه شروع به خوندن کنید و خیلی زود خسته بشید؟آیا تا به حال شد

 اگه آره، دست تون رو بلند کنید ...

 

  آیا اتفاق افتاده که مبحثی از کتاب رو خونده باشید، اما متوجه نشده باشین؟
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 هن یادآوری میشه؟ذر کنید مطالب بطور ناقص دیا اینکه سر جلسه آزمون، هرچه تالش می

 

ند که کتاب های زیادی که برای کنکورشون باید خوب بخونند و شاید بعضی ها هم باش

تعدد فصل ها و مباحث، اونها رو می ترسونه و انگیزه و امید خوندن رو همون ابتدا 

 .ازشون می گیره

 اگه شما هم اینجوری هستید، دست تون رو ببرین باال
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 واقعاً چرا ؟!!!

یکی از دانش آموزان کنکور سالهای گذشته که نتیجه بدی در آزمون ها گرفته بود و خیلی هم 

 ناراحت بود، می گفت:

خیلی سخت و کُند مطالعه می کنم و مطلب رو دیر متوجه می شم. بعد از کلی تالش زیاد، سر 

 .ادجلسه آزمون، مطالب ناقص تو ذهنم می

حتی می دونم جواب کجای صفحه قرار داره اما نمیتونم بنویسم، یا اینکه تا سؤال ها شکل و 

 ...صورتش عوض میشه نمی تونم جواب بدم؛ سؤالها برام مبهم و جدید هستن

 شاید بخشی از این مشکالت و مسأله های این کنکوری عزیز، برای شما هم اتفاق افتاده باشه.
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 واقعاً چرا ؟!!!

 چرا باید این مشکالت و مسائل رو داشته باشیم:

 خستگی و بی حوصلگی 

 خوب نفهمیدن درس ها و درک و فهم پایین 

 فراموشی و حافظه ضعیف 

 ترس از شروع خوندن 

 حواس پرتی و تمرکز نداشتن روی دروس 

 سردرگمی و بی انگیزه بودن 

 تنبلی 

 استرس و ناامیدی 

 ... و  
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 بهترین راه حل برای این مشکالت چیه؟

تحقیقات روانشناسان یادگیری، کارشناسان کنکور و تجربه بیش از یک دهه ما نشان داده که 

بسیاری از این مشکالت و مسائل به دلیل متدها و روش های غلط مطالعه و خواندن است، 

 رای برخورد با کتاب ها و درس هادرست مطالعه نکردن و نداشتن هدف و روش مناسب ب

 

 

کنکور نسبت به سال های باتوجه به مفهومی شدن سؤاالت 

گذشته، شما نیاز دارید که حتماً یک بازنگری درست و مناسبی 

در روش خوندن و مطالعه کردن تون انجام دهید و گرنه به 

آنچه در کنکور مورد نظرتون هست، نخواهید رسید و مثل 

برخی بچه های کنکور، یا پشت کنکور باقی خواهید ماند و یا با 

رشته و دانشگاهی که به هیچ وجه مورد یک رتبه بد، در یک 

 عالقه تون نیست، قبول خواهید شد!!!

 یادتون باشه بچه ها که:

دادید را ادامه اگر همان کاری اشتباهی که قبالً انجام می

 گیرید که قبالً گرفتید؛دهید، همون نتیجه ی بدی را می

اگر نتیجه ی جدید و عالی ای می خواهید، کار جدید و 

 ی انجام دهید.عالی ا
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 حاال من باید چکار کنم؟

کافیست شما یکبار برای همیشه با شگردهای تندخوانی و تندفهمی و روش ها صحیح مطالعه 

 و خواندن آشنا شوید و اونها رو کسب کنید تا با یک توانمندی خیلی خوب و عالی بتوانید در

  های تحصیلی برای شما هموارتر بشه. کنکور امسال تون بدرخشید و راه موفقیت

ما هم در تیم کنکور وب در کنارت هستیم و بهت کمک خواهیم کرد تا به این شگردها و 

روش ها مجهّز بشی و درکمترین زمان اونها رو کسب کنی و سرعت بگیری و دیگه نگران 

 مطالعه سریع و عمیق کتاب های زیاد کنکور نباشی.
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 یک هدیه برای شما:  

ولین بار در ایران و از طریق فضای وب و سایت که برای ا 10-30-60نیک معجزه آسای تک

سال تحقیق و آموزش و تدریس بوده رو به  12کنکور وب ارائه می شود و حاصل بیش از 

 عنوان هدیه تقدیم شما کنکوری اآلن و دانشجوی موفق آینده نزدیک، خواهیم کرد.

از ترکیب چندین شگرد و تکنیک دیگر در حوزه روش  این تکنیک پیشرفته و خارق العاده

  .های نوین مطالعه، تندخوانی و تندفهمی تشکیل شده است

 

 

 بچّه های عزیز!!!

 بسیار بسیار امیدواریم که شما هم مثل خیلی از بچّه های دیگه، با پیاده سازی و اجرای این 

 نتیجه دلخواه تان برسید. تکنیک متفاوت و جدید، در کنکورتون شگفتی خلق کنید و به

با اجرای این تکنیک، شما یک مطالعه سریع و در عین حال مفهومی خواهید داشت؛ یک مطالعه 

کمترین زمان و بدون فراموشی که این همه آن چیزیه که شما برای کسب  و در عالی با درک باال

 دارید.  یک رتبه عالی و قبولی در رشته مورد نظر در بهترین دانشگاه بهش نیاز
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 :10-30-60حاال بریم سراغ تکنیک خارق العاده و طوفانی   

 

 

 

 

 

 

این تکنیک رو شما متوجه نخواهید شد!!! مگر اینکه بدونید این تکنیک از کجا 

دستور می گیرد. آیا از ذهنیت طراحان سؤاالت کنکور و رتبه های برتر یا 

 یگر بچه های کنکور؟ذهنیت شما و برنامه های کهنه و پوسیده د

 از همین جا دستور می گیرد... 10-30-60تکنیک تأثیرگذار 

 بله درست حدس زدید؛ از مغزتان 

ور رو برتر کرده و طراحان همان جایی که رتبه های برتر کنک

 سؤاالت کنکور رو دقیق تر و حسّاس تر

 

طراحان تست های کنکور، سؤاالت رو مفهومی تر از سال های گذشته طرح می کنند. آنها به عملکرد 

های مغزتان و فرآیندهای ذهنی و یادگیری تان توجه بسیار زیادی دارند و به همین دلیل شما باید 

هن فعّال تری داشته باشید. ثابت شده رتبه های برتر کنکور یکی از مهمترین ویژگی یک مغز و ذ

 های شان فعّال تر بودن مغزشان نسبت به بقیه کنکوری ها بوده است.

 

 

 

 

پس اجازه بدید اول بریم سراغ این گنج بزرگ در وجودتان؛ مغز شگفت انگیزتان... و کمی با 

اون آشنا بشید تا بفهمید چگونه از این گنج عظیم برای تندخوانی و تندفهمی و یادگیری سریع 

یّت در کنکور تون استفاده کنید. همان گنجی که متأسفانه به و عمیق درس های تان و موفّق

 فراموشی سپرده شده!!!
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 :گنج شگفت انگیز شما برای کنکور

بله ...، این گنج پر بها و شگفت انگیز و عجیب، 

میلیارد  10همان مغز پیچیده شماست که از 

سلول عصبی تشکیل شده که دانشمندان 

برآورد کردند که قدرت هر یک از این سلول 

های عصبی به اندازه یک کامپیوتر است یعنی 

 یلیارد کامپیوتر در مغزتان دارید!!!م 10شما 

 
و بد نیست بدانید که یادگیری شما توسط همین سلول های عصبی انجام می شود و هر چه این 

 سلول ها و کامپیوترهای مغزتان را فعال تر کنید، در درس و کنکور معجزه می کنید. 

و شگفت انگیزی تشکیل شده نیمکره با امکانات و ویژگی های فوق العاده  2همچنین مغزتان از 

 که یادگیری و نبوغ هر کسی در استفاده درست از اونهاست.

 (Brian Left& Rightدو نیمکره راست و چپ مغز)
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دانشمندان با تحقیقاتی که انجام داده اند، این نکته مهم رو کشف کرده اند که نوابغ تاریخ 

ه است و همچنین پی بردند که اکثر کسانی بودند که هر دو نیمکره مغزشان با هم فعال بود

انسان های روی کره زمین، متأسفانه فقط یک نیمکره مغزشان فعّاله یعنی نمیکره چپ، و نیمکره 

 راست مغزشان نیمه فعّال یا حتی غیر فعالّه!!! 

 اساس استفاده بهینه از این گنج، به کار گیری و استفاده از هر دو نیمکره مغزتان است. ترکیب

ی های این دو نیمکره باعث نبوغ شما خواهد شد. تحقیقات علمی نشان داده که وقتی شما توانای

برابر  2از هر دو نیمکره مغزتون برای کنکور و درس خوندن استفاده می کنید، راندمان شما 

 برابر و حتی بیشتره!!!   10نیست بلکه 

 

 

 

از افراد در کنکور و یا هر کاری  با این توضیحات، حاال شما شاید بهتر بدونی که چرا بسیاری

 دیگه ای موفق نیستند و این افراد چه کسانی هستند؟ 

بله درسته ... کسانی هستند که فقط از یک نیمکره  مغزشان استفاده می کنند و نیمکره دیگر  

 تعطیل و یا نیمه فعالّه.

می نیز در همین است رمز و راز موفّقیت رتبه های برتر کنکور و رتبه های تک رقمی یا دو رق 

، که از این گنج خود به درستی و به طور کامل استفاده می کنند. یعنی استفاده از هر دو نیمکره

که شما هم می توانید با همین شگرد به پیشرفت های عالی و نتایج فوق العاده ای در کنکور 

رو به خوبی استفاده امسال تان برسید؛ به شرط اینکه تکنیکی که در ادامه معرفی خواهیم کرد 

 کنید و اجرا کنید. 

هر دو نیمکره راست و چپ مغزتان ویژگی های مهم و کاربردی دارند که به یک مورد مهّم آن 

 10-30-60در ارتباط با بحث مون در اینجا اشاره می کنیم تا بتونید در تکنیک معجزه آسای 

 به صورت اصولی ازش استفاده کنید. 

 

10=1+1  
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 ترین ویژگی های نیمکره های مغزتان برای نبوغ در کنکور: یکی از مهم

نیمکره راست مغز شما، وظیفه اش درک کلیات یک مطلب می باشد و نیمکره چپ شما، درک 

جزئیات. یعنی درک کلیات و نکات اصلی مطلب، وظیفه نمیکره راست شماست و درک جزئیات و 

 نکات جزئی مطلب، وظیفه نیمکره چپ مغزتون.

اونجاست که معموالً در یادگیری مطالب، اکثر دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکور،  مشکل 

ابتدا به سراغ جزئیات می روند و بعد به سراغ کلیات)البته امیدواریم که به سراغش بروند!!! 

که معموالً نمی روند(؛ یعنی برای خوندن از کلمه اول و جمله اول و خط اول شروع به خوندن 

و خط به خط می خونند تا به خط آخر برسند و مطلب تموم بشه... که این با توجه به می کنند 

 توضیحاتی که دادیم یک اشتباه بسیار بسیار فاحش است؛

 یعنی فقط استفاده از نمیکره چپ مغزتون، بدون استفاده از نیمکره راست تون!!!

 

 حاال خودتون بگید؛
د که با یک چه انتظاری میشه از خودتون داشته باشی 

 نتیجه و رتبه خوب در کنکور قبول بشید؟؟؟
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 پس راه درست، سریع و بدون دردسر چیه؟

برای داشتن یادگیری عالی و پایدار یک مطلب به  ویژه برای شما کنکوری عزیز)که با حجم 

مطالب زیادی  برای امسالت روبرو هستی(، بهترین، سریع ترین و بی دردسر ترین روش، 

است؛ قانون بی نهایت مهّم  یادگیری از نیمکره « کل به جزء»یا همان قانون « لتروش گ شتا»

 راست به چپ مغزتون

 و نه یادگیری با نیمکره چپ مغزتون 

 و نه یادگیری با نیمکره راست مغزتون 

 و نه یادگیری از نیمکره چپ به نیمکره راست مغزتون 
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 ه راست به چپ مغز، چیه؟حاال این قانون بی نهایت مهّمِ یادگیری از نیمکر

اجازه بدید ابتدا این داستان زیبا رو برای درک بهتر این قانون ارزشمند و رتبه ساز با 

 نقل می کنیم که احتماالً شنیدی: "مولوی"هم بخونیم که از 

فیلی را برای نمایش در شهری آورده بودند که مردم آن تا آن روز چنین حیوانی را ندیده »

 خانه ای تاریک بود و مردم بسیاری برای دیدنش به تاریکی می رفتند.بودند. فیل در 

ای از حیوان را لمس می کرد و هنگامی چون دیدنش با چشم ممکن نبود، هر کس گوشه 

 گفت.که از او درباره شکل فیل می پرسیدند به فراخور درک خودش از فیل، چیزی می

چون ناودان است و آن که فیل هم بود می گفتکه دستش به خرطوم حیوان رسیدهآن 

کرد، نفر سوم که در آن تاریکی، گوش فیل را لمس کرده بود حیوان را مثل بادبزن معرفی می

کرد و نفر بعدی بود در پاسخ به شکل فیل، آن را به ستونی تشبیه میدست به پای فیل زده 

. به همین ترتیب، چون تخت است چرا که او پشت فیل را لمس کرده بودگفت فیل هممی

بقیة مردم که وصف فیل را از این افراد می شنیدند، در نهایت به سردرگمی و اختالف 

 «.رسیدندمی

 

 

گه در صورتی که غلط می کرد خودش درست میافتاد و هرکس فکر میچرا این اتفاق می

 بود؟ "فیل"گفت و چیز درست 

 همه به جزئی از فیل اشاره کرده بله درسته ... اگه دقت کرده باشی در داستان باال

 بودند و نه به کل  فیل و اصل موضوع!!!
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رو خوب درک کرده باشی  "کل به جزء"ت مهم حاال شاید قانون بی نهای

و متوجه شدی که روش خوندن ما هم اینگونه است که به جزئیات مطلب 

توجه می کنیم و اونها رو یاد می گیریم و حتی خوب هم حفظ می کنیم ولی 

اصل مطلب و قضیه چیز دیگه ای است و وقتی سر امتحان یا آزمون ها 

 ی شیم غافلگیر می شیم...آزمایشی یا آزمون کنکور حاضر م

 

 

 

 

 

 

 

 

سال تحصیلی مون، اینگونه خوندیم و یاد  12و ما تو این 

 گرفتیم و باال اومدیم!!!

و چه انتظاری میشه داشت که باز هم با همون روش های پوسیده و 

 کهنه و قدیمی مون، تو کنکور و زندگی مون بدرخشیم و موفق هم بشیم!

 

چون می بینیم که سؤاالت مفهومی 

پرسیده ولی من فقط  "فیل "اومده و از 

 رو خوندم و حفظ کردم؛ "ستون"

چون فکر می کردم پای فیل، همون 

 ستونه!!!

 بدا به حال این خوندن ها ...
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 عادت به جزء خوانی،  

 نده و مهلک شما:سمّ کش

خوانی یعنی به جزئیات مطلب توجّه جزء 

کردن و از کلیّات و اصل مطلب غافل شدن؛ 

یعنی از خط اول شروع به خوندن کردن و به 

ترتیب تا خط آخر رفتن! قبل از اینکه بدونید 

 اصل مطلب درباره چی بوده و هست.

 

این عادت کشنده و به ارث رسیده، ترمزی 

و پیشرفت تحصیلی و است برای کنکور 

درسی تون که بیشتر دانش آموزان بهش 

 مبتال هستند. 

 

کاری، کُندخوانی، خوانی باعث کُندجزء 

دوباره کاری، حواس پرتی و تمرکز نداشتن، 

شه و یک خستگی و عدم درک کامل مطلب می

یادگیری سطحی رو به شما هدیه خواهد کرد 

و نه یک یادگیری مفهومی و عمیق و در عین 

 حال سرعتی و سریع.
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 ابتدا فیل، بعد پا و ُدم فیل:

رو تصور کنید که تمام تکه های آن پراکنده است و در کنار شما روی تکه  40یک پازل 

 زمین ریخته و شما می خوای این پازل رو تکمیلش کنی، حاال سؤال اینه که؛ 

اگه قبل از اینکه پازل، تکه تکه بشه  تصویر کامل این پازل رو می دیدی و بعد شروع به 

سیدی یا قبل از اینکه تصویر کل پازل تکمیل پازل می کردی آیا سریع تر به نتیجه می ر

 را ببینی بعد شروع به چیدنش کنی؟ 
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روش یادگیری و خوندن سریع و مفهومی مطالب درسی شما هم دقیقاً اینگونه است که شما باید 

مثل یک پازل ابتدا تصویر کلی و اصلی مطلب رو ابتدا ببینی و بعد قطعات جزئی مطلب رو کنار 

 ازل یادگیریت کامل بشه و این یعنی یک معجزه در یادگیری و کنکور؛ یعنی ازهم قرار بدی، تا پ

 کل به جزء مطالعه کردن و سریع فهمیدن ...

 یعنی اول درک نکات اصلی مطلب؛

 بعد درک نکات فرعی مطلب؛ 

  و در آخر هم درک نکات جزئی و تکمیلی مطلب 

 پس بهترین راه برای یادگیری مفهومی و سریع،

 است. از روش کل به جزء استفاده 

 

 

 

یعنی استفاده از هر دو نیمکره مغزتان که در ادامه و در 

م  ساده و گا 3و در  10-30-60تکنیک معجزه آسای 

 راحت، این شگرد را توضیح خواهیم داد.

 فراموش نکنید که:

درک کلیات مطالب درسی، درک جزئیات مطالب را بسیار 

 بسیار راحت تر می کند.
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حاال که خوب متوجه شدید که خواندن مطالب به صورت جزء به جزء و فقط استفاده از نیمکره 

چپ مغزتان چه فاجعه ای برای شما به بار میاره و چه بالیی سر بچه های کنکور سال های قبل 

چنین متوجه شدید که خواندن از کل به جزء و استفاده از هر دو نیمکره مغزتان، آورده و هم

 چقدر می تواند در خواندن مفهومی و سریع تون تأثیر عالی بذارد و رتبه تان را دگرگون کند،

گام  ساده و راحت از همین  3می توانید دست به کار بشید و این تکنیک معجزه آسا رو در 

 اجرا کنید:اآلن مثل خیلی ها 

 

 

گام اول: خواندن و درک نکات اصلی 

 درصد  مطالب درسی( 10مطلب)

گام دوم: خواندن و درک نکات فرعی 

 درصد  مطالب درسی( 30مطلب)

خواندن و درک نکات جزئی گام سوم: 

درصد  باقی  60و تکمیلی مطلب)

 مانده مطلب(

 

 ساده و راحت گامِ  3

 10-30-60برای اجرای تکنیک معجزه آسا و طوفانی 

 )تضمینی و تست شده(
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 20برای عملی کردن این مرحله فرض کنین قراره یک کتاب یا یک فصل از کتاب و یا یک درس 

صفحه ای از یکی از کتاب هاتون رو بخونید. به جای اینکه از همون صفحه اوّل و کلمه اول و خط 

ب بشه، اوّل به ترتیب شروع به خوندن کنید تا صفحه بیستم، و یادگیری تان دچار اختالل و آسی

رو خیلی سریع ورق بزنید و فقط و فقط نکات اصلی رو استخراج کنین  20ابتدا از صفحه اوّل تا 

 و به بقیه نکات و مطالب هم کاری نداشته باشین. 

نکات اصلی هم معموالً در همان تیترها یا شکل ها و تصاویر کتاب وجود داره که می توانید در 

 همین ها را استخراج و یادداشت کنید. به همین سادگی ... این مرحله از اینها کمک بگیرید و

صفحه است یعنی  5دقیقه برای هر  1مدت زمانی که برای این مرحله می توانید در نظر بگیرید 

 دقیقه رو می توانید برای این گام در نظر بگیرید. 4صفحه،  20برای همین 

 
 توجه:

نکاتی که استخراج می کنید رو به روش 

یادداشت کنید. در این ارتباط خودتون 

روش های نوینی مثل نقشه های مفهومی 

(Concept Maps وجود داره که در دوره )

های آموزشی پیشرفته به اونها پرداخته 

 شده است.

 گام اول: 

 درسی(: درصدِ مطالب 10خواندن و درک نکات اصلی مطلب)
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درصد بقیه نکات کتاب  90درصد نکات رو دریافت کردید که  10با اجرای این گام، 

کسی می تونه تست های مفهومی این درصد اصلی نهفته شده!!! و 10تون در همین 

قسمت رو خوب پاسخ بده که این نکات رو خوب درک کرده باشد و بقیه  نکات رو 

 درصدی، سوار کرده و به هم گره زده باشد. 10روی همین نکات اصلی و 

 

 

 یادتان باشد که:

این مرحله در واقع مرحله ستون گذاری برای ساختن  

ر نهایت ساخت برج ساختمان مطلب درسی تونه و د

کنکورتون. هر چه ستون های این مرحله رو قوی تر 

انتخاب کنید، می توانید طبقات بیشتری رو از مطالب 

بسازید و گرنه هنوز به طبقه دوّم این برج عظیم نرسیده، 

ساختمان یادگیری تون فرو ریخته و اولین کسی که زیر 

!!!این آوار له خواهد شد خود شما خواهید بود  

http://www.konkoorweb.com/
http://www.konkoorweb.com/
http://www.konkoorweb.com/
https://t.me/konkoorweb


 

 

 

 

 

 

 

 

کنکور در تندفهمی و تندخوانی تخصصی وب؛ اولین مرجع کنکور            

www.konkoorweb.com                      @ konkoorweb 

 

                دفهمی در کنکورمرجع تخصصی تندخوانی و تناولین کنکور وب؛ 

 (1از سری آموزش های راز و رمزهای تندخوانی و تندفهمی در کنکور)    

 

© Copyright 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

حاال که گام اول رو به همین سادگی اجرا کردین در این گام، وارد خواندن نکات فرعی 

 درصد بعدی مطلب. 30می شویم یعنی 

برای اجرای این مرحله کافیست که هر تیتر رو به سؤال تبدیل کنین و فقط و فقط جواب 

ؤال ها رو از متن استخراج کنین و ثبت کنین، همین... و به بقیه مطالب و نکات همین س

 هم به هیچ وجه کاری نداشته باشید. خواندن بقیه مطالب، جاشون اینجا نیست!!!

مدت زمانی که برای این قسمت صرف می کنید بسته به ساده و دشوار بودن مطلب برای 

صفحه در هر  2ور میانگین می توان سرعت افراد مختلف، متفاوت می باشد ولی به ط

دقیقه این  10صفحه ای که مثال زدیم، در  20دقیقه رو در نظر گرفت و مثالً برای اون 

 مرحله رو اجرا کرد.

بدین صورت شما بر اساس سیستم کل به جزء و درگیر کردن هر دو نیمکره مغزتان، در 

« مفهومی»تسلط و به معنای واقعی درصد مطلب رو با  40گام ساده و راحت، تا اآلن  2

خوانده اید و این آن چیزی است که شما برای کنکور و تست زدن تون شدیداً بهش نیاز 

 دارین.

درصد  40دقیقه وقت گذاشتید و  14صفحه، شما جمعاً  20یعنی برای خواندن همون 

 است ...از مطلب رو به صورت مفهومی و از کل به جزء فرا گرفتید و این فوق العاده 

 

 گام دوم:

 درصدِ مطالب درسی(: 30خواندن و درک نکات فرعی مطلب) 
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درصد مطالب باقی مانده یعنی مطالب جزئی و تکمیلی... و خبر خوش برای  60حاال می ریم سراغ 

 شما اینه که شما خیلی جلوتر از بقیه بچه های کنکور قرار دارید.

ز جزئیات کتاب ها، خودشون رو غرق کردند و گیر انداختند و ا اگر بقیه بچه ها از همون ابتدا تو

درک نکات کلّی غافل شدند، شما، هم به نکات کلّی پرداخته اید و هم به نکات فرعی و جزئی، و 

 همین شگرد است که نتیجه شما رو نسبت به بقیه بچه ها در کنکور متفاوت و عالی خواهد کرد. 

ترین حالت برای اجرای این مرحله، کافیست که روی هر پاراگراف  برای اجرای گام سوم و در ساده

نید کار کنید. یعنی ابتدا جمله اول و آخر هر پاراگراف را بخوانید و از آنها یک سؤال اصلی طرح ک

و فقط پاسخ همون سؤال رو از پاراگراف استخراج کنید و سپس بقیه مطالب پاراگراف رو بخوانید 

راگراف اوّل تمام شود و سپس وارد پاراگراف دوّم شوید و به همین روال؛ و یادداشت کنید تا پا

 یعنی اوّل طرح سؤال اصلی، دوّم پاسخ، سوّم خواندن بقیه مطالب پاراگراف

 و به همین شکل ادامه دهید تا خوندن کل پاراگراف ها برای تیتر اوّل تمام شود. و دقیقاً همین

 تیتر انجام دهید.روال را برای بقیه پاراگرف های هر 

 

 

 

این شگرد خیلی خیلی براتون تأثیر گذار و فوق العادّه نتیجه بخشه و 

حتی بچه هایی رو داشتیم که بعد از کنکورشون در دانشگاه هم برای 

اده می کنند و هم پیشرفت و موفقّیت بیشترشون از این متدها استف

 اکنون تا مقاطع باالتر کارشناسی ارشد و دکتری هم جلو رفتند.

 گام سوم: 

 درصدِ باقی مانده مطلب(: 60) خواندن و درک نکات جزئی و تکمیلی مطلب
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مدت زمانی که برای این قسمت صرف می کنید بستگی به سرعت خواندن شما و سطح   

ه دشواری مطلب دارد که پیشنهاد ما برای کنکوری های عزیز، با انگیزه و با اشتیاق سوزان این

برابر  4که با تکنیک های تندخوانی و تندفهمی آشنا شوند و سرعت خودشان را دست کم 

برابر، تا بتوانند در امسال شگفتی  2ایش دهند و سرعت درک و فهم شان را حداقل افز

معجزه »خلق کنند. شما می توانید به این شگردها و تکنیک ها با کمک دوره آموزشی 

مجهز شوید که توضیحات بیشتر در پایان همین کتاب برای « تندخوانی و تندفهمی در کنکور

 شما مطرح شده است.

 

 

 دانلود رایگان  کتاب الکترونیک

 (2معجزه تندخوانی و تندفهمی در کنکور )

 می خوام با دانلود این کتاب، سرنوشت کنکورم رو تغییر دهم.

 برای دانلود هم اکنون، کلیک کنید...
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 :10-30-60یار مهم در اجرای تکنیک یک نکته بس

مرحله بیان شده برای این تکنیک، از قدرت رنگ ها و تأثیر اونها  3در اجرای 

رو مغز و یادگیری تون غافل نشوید. نیمکره راست مغزتان عالوه بر اینکه با  

کلیات و نکات اصلی فعال می شود به رنگ هم بسیار حساس است و استفاده 

 ه  را فعال تر از قبل می کند و یادگیری تان مضاعف می شود.از رنگ این نیمکر

 در ثبت و یادداشت نکات هر مرحله،

 سعی کنید: 

 مرحله اول را با یک رنگ مورد عالقه تون انجام دهید 

 مرحله دوم را با یک رنگ دیگه 

 و مرحله سوم را با یک رنگ متفاوت از این دو 
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رو استفاده کنم ولی  10-30-60من دوست دارم این تکنیک جالب 

 اجرای اون برام سخته، چکار کنم؟

خیلی از بچه های کنکور و دیگر دانش آموزان، این سؤال رو همون ابتدا 

نکته زیر رو باید توجه داشته باشین که  2می پرسند و در این رابطه 

 خیلی خیلی مهمه:

 مرین، تمرین، تمرین... و باز هم تمرینت -1

 ته و نتیجه بخشسریع، پیشرف آموزش های اصولی، -2

 اجازه بدین بیشتر در این مورد صحبت کنیم...
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کردن این تکنیک و خیلی تکنیک ها و روش های دیگه، نباید مثل بسیاری برای اجرا و عملی

گرایی کرد، یعنی همون ابتدای کار نباید انتظار داشته باشیم بهترین  آلاز بچه ها، ایده

گرایی آل نتیجه رو کسب کنیم!!! ولی گام به گام می شود به بزرگ ترین نتایج برسید. ایده

 به خیلی از بچه های کنکور آسیب زده و اونها رو پشت کنکور نگه داشته!!!

ها های بزرگ و وحشتناک نیست، بلکه در تغییر روشراز و رمز موفقیت شما، در اقدام

اشه و یک یک تغییر کوچک، می تونه اثر قابل توجهی داشته ب های کوچکه. حتیو عادت

 ای شما بوجود بیاره.آوری رو براثر موجی شگفت

 

 این جملة مهم رو به خاطر بسپار که:

Success is the sum of small efforts, 

repeated day-in and day-out. 

 است که های کوچکیموفقیت، جمع تالش

 شوند.تکرار می هر روز

 

 تمرین، تمرین، تمرین... و باز هم تمرین: -1
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 + برای پیشرفت:1تکنیک   

 

ور و زندگی رو از همین امروز، در کنک+ 1کنیم که تکنیک پیشنهاد می

 تون بکار بگیرین و جاری کنید.

 

 + :1تکنیک 

 هر روز بهتر از دیروز،

 امروز بهتر از فردا؛

   حتی به اندازه یک درصد!      
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 یک داستان واقعی:  

رغم تمام کوشش و تالشی که به علی 1986ورزشی بسیار موفق، در سال  یکی از مربیان

های کوچک پیشرفت»خرج داد به تیم حریف باخت. برای جبران این شکست، وی طرحی بر پایة 

های خود را در یک مهارت ریخت و بازیکنان را متقاعد ساخت که اگر هر یک از توانایی« و مستمر

  ببرند، با اختالف زیادی از حریف جلو خواهند افتاد.ورزشی به میزان یک درصد باال

بازیکن، هر یک  12یزی است، اما اگر درصد، رقم بسیار ناچ مربی به بازیکنان گفت که یک

درصد 60زمینة ورزشی به میزان یک درصد بهتر بازی کنند، مجموعة این ارقام به معنی  5در 

 است!درصد پیشرفت کافی10ا که برای قهرمانی تنهبازی بهتر است، در حالی

درصد افزایش توانند قدرت خود را به میزان یک همة بازیکنان اطمینان داشتند که می

بودن به هدف، موجب شد که بازیکنان از این حدنصاب  دهند. این احساس اطمینان و نزدیک

ها تا از آنو بسیاری  درصد ترقی دادند 5ها رکورد خویش را بیش از فراتر بروند. اکثر آن

تر از همیشه، ، آسان1987ها در سال درصد بهتر از گذشته شدند. به گفتة این مربی، آن 50

 مسابقات را بردند.

ها، دارای کنه که این قدمهای کوچکه. کمتر کسی باور میقدرت سحرانگیز قدم بله، این

 شون برسونه.هاها را به هدفچنان نیرو و توانی باشه که انسان

 

 پس در انجام هر کاری و حتی

  10-30-60اجرای تکنیک  

ایده آل گرایی نکنید و از قدم های کوچک شروع کنید تا 

 بتوانید کارهای بزرگی انجام دهید.

 های بزرگ،پیشرفت
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 موزش های اصولی، سریع، پیشرفته و نتیجه بخش:آ -2

مرین بود و تگام اوّل  10-30-60گانه تکنیک بسیار تأثیرگذار برای اجرای مراحل سه 

 تمرین و گام دوّم هم آموزش های اصولی و پیشرفته و تکمیلی است. 

چون بچه های کنکور در سال  بسیار حساس کنکور شان فرصت خطا و اشتباه ندارند، 

خارق العاده را آموزش هایی برای شما در نظر گرفتیم که کمک می کند تا شما این تکنیک 

به راحتی و با سرعت بسیار باالیی اجرا کنید و سریع تر به نتیجه برسید و برای کسب یک 

 رتبه عالی آماده شوید. 

 

 

 برای آن دسته از کنکوری های عزیز، باانگیزه

 سوزان؛ و با اشتیاق  

این آموزش های تخصصی و کاربردی تحت عنوان دوره  

در نظر « تندفهمی در کنکورمعجزه تندخوانی و »آموزشی 

گرفته شده که بچه ها بتوانند با کمک این آموزش ها و با 

ردها و تکنیک ها، و دیگر شگ 10-30-60کمک تکنیک 

برابر باال ببرند و سرعت  4سرعت خواندن شان را حداقل 

برابر افزایش دهند و به یک  2درک و فهم شان را تا 

 رتبه عالی دست یابند.
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 چه می گذرد؟« معجزه تندخوانی و تندفهمی در کنکور» شی در دوره آموز  

. 

وش ها آشنا می شوید و بعد از تعیین ربا انواع  10-30-60در این بخش، برای اجرای تکنیک 

گردد سطح شما، یکی از روش هایی که به سبک یادگیری تان نزدیک تر بوده به شما پیشنهاد می 

 تا بهترین نتیجه را بتوانید برای خواندن تان در کنکور دریافت کنید.

 این دوره آموزشی معجزه آسا: بخش اول -1
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سطح: تعیینگام اول:   

 شامل تعیین سطح درسی 

 و تعیین سطح سرعت خواندن و درک و فهم شما 

 

پیشرفته و طالیی در تندخوانی و تندفهمی تکنیک 4رای اجگام دوم:   

 که خیلی سریع و راحت می توانید فرا بگیرید. 

 

توسعه و پیشرفت:گام سوم:   

 شامل توسعه و پیشرفت سطح رتبه مورد نظرتان در کنکور 

 توسعه و پیشرفت تکنیک های پیشرفته و طالیی تندخوانی و تندفهمی 

 توسعه و پیشرفت در آزمون ها 

 

 

 

 ش دوم این دوره آموزشی؛در بخ -2

 :به راحتی اجرا می کنید گام مهم برای تندخوانی و تندفهمی را 3 
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ه این ورکشاپ ها به شما کمک می کند تا تمامی آنچه را در این دوره آموزش دیده اید، ب

 راحتی عملی و پیاده سازی کنید.

 
 

این دوره ویژه همراه با آموزش های سریع، کاربردی و راحت، 

 این نتایج فوق العاده را برای شما به همراه خواهد داشت:

 خدا حافظی با کندخوانی، حرکت الک پشت وار و سرعت

 نیحلزو

 برابری سرعت خواندن؛ 4افزایش 

 برابری قدرت درک و فهم؛ 2افزایش 

دستیابی به یک رتبه عالی 

 ؛ موزشیآ در بخش سوم این دوره -3

 ورکشاپ های آموزشی و کارگاه های عملی دوره را خواهیم داشت:
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 من هم می خوام در مورد این دوره خارق العاده

 ؛انمتر بدشبی 

 لطفاً اینجا کلیک کنید ...
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   دریافت کنم. فوراً راهکارهای ارتقاء رتبه ام را می خوام 

 اینجا کلیک کنید... لطفاً

 

 ، سرنوشت کنکورم رو تغییر دهم.کتابمی خوام با دانلود این 

 ..برای دانلود هم اکنون، کلیک کنید.

 

شی  جزوه آموز دانلود رایگان -1  

     ( 2) معجزه تندخوانی و تندفهمی در کنکور            

 

2

 

 

 راز جابه جایی و ارتقاء رتبه در کنکور -2

 )برای اولین بار در کشور(  PSSHIتست پیشرفته و آنالین با 

 فعالً رایگان و بدون هزینه

 ،یبه همراه آنالیز جامع نتیجه تان و ارائه پیشنهادها و راهکارهای فوق مشاوره ا

 مختص هر داوطلب برای ارتقاء و کسب رتبه بهتر 

 از دیگر برنامه های رایگان  کنکور وب، استفاده کنید!!!

 هدایای ما به شما                          
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روه گمتعلق به  10-30-60کلیة حقوق این کتاب الکترونیک به همراه روش ابتکاری  ©

باشد و هر گونه اندیشان؛ پامــه)تیم کنکور وب( میای همپژوهشی، آموزشی و مشاوره

و بازنشر آن به طور سوء استفاده از آن غیرمجاز بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت 

عث کامل و بدون تغییر در محتوا و همراه با ذکر منبع، نه تنها مجاز، بلکه ستودنی و با

 ترویج روش های نوین مطالعه و یادگیری  روشمند خواهد شد.

 

 

 …لحظات تان عالی؛ امسال تان پربار 

 

 وب تیم آموزش، مشاوره و برنامه ریزی پامه؛ کنکور

 مرجع تخصصی تندخوانی و تندفهمی در کنکور
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