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نقطۀ شروع چرخۀ موفقیت!
تــا حــاال بــه ایــن فکــر کردیــد چطــوری میشــه کــه مثــاًل تــو یــه کالس 30 نفــره، یکــی دو نفــر شــاگرد زرنــگ میشــن و 

ــوان شــاگرد زرنــگ باقــی میمونــن؟؟؟ ــه عن ــا آخــر مدرســه ب همینطــور ت

واقعیت علمی ش اینه که این افراد میفتن تو یه چرخه )سیکل( بازخورد مثبت! 

چرخــه بازخــورد مثبــت یعنــی چــی؟ بیایــد بــا یــه مثــال ســاده توضیــح بــدم:  فکــر کنیــد اول مدرســه شــده و شــما قبــل 

ــوالی  ــم س ــه معل ــی ک ــینید و موقع ــر کالس می ش ــتید. س ــه داش ــی و مطالع ــدار پیش خوان ــک مق ــک، ی از کالس فیزی

می پرســه، خیلــی زود جــواب میدیــد! معلــم تشــویق تون میکنــه! چــه حســی داریــد؟ در واقــع ایــن 

تشــویق و رابطــه خــوب بــا معلــم منجــر بــه شــروع یــه چرخــه بازخــورد مثبــت میشــه بــه ایــن شــل 

کــه: 

- بــه خاطــر تشــویق معلــم شــما رابطه تــون بــا معلــم بهتــر میشــه، و بــه اون درس عالقه مندتــر 

 ، میشید

- حاال چون عالقه مند شدید، بیشتر اون درس رو مطالعه  می کنید 

ــر  ــاز هــم عالقه مندت ــرد، و ب ــرار می گی ــورد تشــویق ق ــاز هــم م ــار بعــدی ب - و ب

میشــید 

- و این چرخه ادامه پیدا می کنه! 



نقطه شروع 

چرخه موفقیت

خیلــی از آدم هــای موفــق یــا شــاید بگــم همه شــون، تــو ایــن چرخــه قــرار گرفتــن! و خیلی هاشــون ممکنــه یادشــون نیــاد 

کــه چطــور ایــن چرخــه شــروع شــد! 

ــه اینقــدر قــوی و ســریع  ــرای شــما می تونــه شــروع کننده ایــن چرخــه باشــه! چرخــه ای کــه می تون تابســتون امســال ب

بچرخــه کــه ظــرف چنــد ســال شــما رو بــه یکــی از بهتریــن دانشــگاه های ایــران وارد کنــه! شــاید بشــه گفــت بیشــترین و 

ســریع ترین تغییــر تــوی زندگــی همیــن فاصلــه 15-16 ســالگی تــا 20 ســالگی اتفــاق بیفتــه! در واقــع از یــک دانش آمــوز 

عــادی تــا یــک دانشــجو در یکــی از بهتریــن دانشــگاه های کشــور،  فقــط یــک چرخــه بازخــورد مثبــت فاصلــه هســت. 

و تبریــک میگــم، شــمایی کــه االن تــا این جــای متــن رو خونــدی، یعنــی تصمیم گرفتــی ایــن چرخــه رو شــروع کنــی و 

بــا برنامــه آزمون هــای مــاز در طــول تابســتون، خــودت رو بــرای مــورد تشــویق قــرار گرفتــن در ســال 

تحصیلــی جدیــد آمــاده کنــی! 

پس برای شروع این چرخه بازخورد مثبت فقط کافیه سه تا کار انجام بدی: 

1- در طــول تابســتون امســال فقــط کافیــه چنــد ســاعت محــدود رو بــه درس خونــدن اختصــاص 
بــدی 

2- در آزمون ماز شرکت کنی و با سبک حرفه ای طراحان سوال آشنا بشی
در  کــه  تکنیک هایــی  و  نــکات  و  کنــی  تحلیــل  رو  مــاز  پاســخنامه های   -3

بگیــری!  یــاد  رو  میشــه  داده  بهــت  پاســخنامه ها 
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24 شهریور1
فصل 1 دهم

+ گفتار 1 فصل 2 دهم

مجموعه، الگو و دنباله

فصل 1 دهم
فصل 1 دهم )تا ص 15(فیزیک و اندازه گیری

برنامه آزمون ماز از شروع مهرماه، مطابق با برنامه سایر آزمون های آزمایشی کشور است.

برای ثبت نام کلیک کنید

https://biomaze.ir/exams/0915ae81-f182-49e1-94a4-cd81a8b7b2dd

