
  به نام خدا

  مديريت زمان در آزمون

  ؛هاي شما در اين روزهاي سرد پاييزسالمي به گرمي محبت

كنيم و در تالش همراهان عزيز و دوستان ارجمندم؛ مدني است كه از طريق اين سايت با يكديگر صحبت مي

اميدواريم تا امروز در انجام آيد در اختيارتان قرار دهيم و هستيم اطالعاتي را كه در مسير كنكور شما به كار مي

ي اين راه دشوار، در اين مقاله برآنيم تا مديريت زمان در در ادامه. اين مهم تا حد توانمان موفق بوده باشيم

آموز هاي يك دانشترين مهارتترين و كاربرديمديريت زمان در آزمون يكي از مهم. آزمون را به شما بياموزيم

ايد و من و ساير همكارانم هم بارها و بارها با اين هم به اين مشكل برخورد كرده اطمينان دارم كه شما. است

ه با مشكل بندي را انجام دهيم كدر يك آزمون جامع چگونه زمانايم كه سؤال از طرف شما روبرو شده

ي انتهايي هاآموزان توانمندي به دليل كمبود وقت به درسام كه دانشبسيار ديده كمبود وقت مواجه نشويم؟

پس اين مطلب . ي آنها شده استاند و همين امر باعث افت شديد نتيجهي عمومي سا اختصاصي نرسيدهدفترچه

  :پس با من همراه شويد .را بخوانيد و به آن عمل كنيد تا اين مشكل را يكبار و براي هميشه حل كنيم

 مديريت آزمون يك مهارت است •

اين بدان معني . يت زمان در آزمون يك مهارت است و نه يك دانشمديرقبل از هرچيز بايد بدانيم كه 

ي اين مطلب بايستي بارها و بارها آن را تمرين است كه شما پس از آموختن اين تكنيك از طريق مطالعه

واضح است كه اين تكنيك در ابتدا ممكن . ي آزمون اجرا نماييدكنيد تا بتوانيد بدرستي تكنيك را در جلسه

با اين اتفاق نبايد تكنيك را . ي شما افتي ايجا نمايدتر از قبل كند و در نتيجهشما را حتي سختاست كار 

بايد آن را تمرين نماييد تا به مهارت الزم دست پيدا . خوردكنار بگذاريد و تصور كنيد كه بدرد شما نمي

هاي آن را در تمام كنيد، تكنيكيبراي اين تمرين الزم است از همين امروز كه اين مقاله را مطالعه م .كنيد

هاي كالسي دبيران هاي داخلي مدرسه يا آموزشگاه، در آزمونيعني در آزمون. كارهاي تستي خود وارد كنيد

هايي توانيد در زدن تستحتي مي. كنيدهاي آزمايشي كه حتماً شركت ميتر در آزمونارجمند و از همه مهم

بله در انجام تكاليف خود و . كنيد نيز تكنيك را اعمال كنيدي خود حل ميي مطالعهكه در منزل و در برنامه

دهد اگر اين تمرين را بدرستي انجام تجربه نشان مي. توان اين تكنيك را تمرين كردها نيز ميحل تست

  .بريدو بكار مي آموزيدآن را ميهفته كامالً  3ظرف مدت كمتر از دهيد 
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 تقسيم بندي سؤاالت •

  :گروه زير قرار گيرد 3هر آزمون از نظر شما بايد در سؤاالت 

بندد و بدان اين پاسخ معموالً در دروس حفظي در ذهن شما نقش مي: دانمجواب سؤال را مي .1

 ). ثانيه 15حداكثر (معني است كه براي پاسخ به اين سؤال نيازي به صرف زمان نداريد 

ترين جايي از آزمون است كه بايد آن را اين قسمت مهم: توانم پاسخ سؤال را بدست آورممي .2

به . توانيد آنها را حل كنيد اما بايد وقت صرف كنيداينها سؤالتي هستند كه شما مي. مديريت كنيد

پس . ها در ادبيات هرقدر شما در آن ماهر باشيد نياز به صرف زمان داردعنوان مثال شمارش واج

همچنين در دروسي مانند . شما سؤالي از اين نوع است اگر در اين كار مهارت داريد اين سؤال براي

سؤاالتي كه جزء دانش شما افتد بطوريكه در اكثر موارد رياضي و فيزيك بسيار اين اتفاق مي

 .دشوند و آنها را بلديد از همين نوعنمحسوب مي

اين بدانيم چه سؤالي را بلد نيستيم و وقت صرف آن  .با خودتان تعارف نكنيد :سؤال را بلد نيستم .3

ما در . ايمي سؤاالت نيامدهما براي پاسخ به همه. اي استنكنيم؛ كار بسيار پسنديده و عاقالنه

يك ي سؤاالت همهو  توانيم پاسخ دهيمخواهيم به حداكثر سؤاالتي كه ميي آزمون ميجلسه

دانيم به پس دانستن اين كه چه چيز را نمي. ندچه آسان و چه سخت ارزش يكساني داردرس 

 .هايمان مهم استي دانستههمان اندازه

 تكنيك پاسخگويي •

بندي هاي خود از تقسيمشود مسير زير را با توجه به آموختهي آزمون به شما تحويل داده ميوقتي دفترچه

  :سؤاالت طي كنيد

اي كه توضيح داديم گانه 3هاي يكي از گروه سؤال را با دقت كامل بخوانيد و آن را در: دور اول .1

رسد اين است كه بهتر دقت به آن در اين دور الزم و ضروري به نظر مياي كه نكته .قرار دهيد

اثر بد را براي شما  2چراكه برهم زدن ترتيب دروس . است ترتيب دروس را در اينجا برهم نزنيم

- ي قوت خود، طبيعتاً سعي خواهيد كرد به همهدرس نقطهاول اينكه بدليل شروع شما از . كندايجاد مي

ي سؤاالت پاسخ دهيد و زمان را از دست خواهيد داد و ديگر اينكه اگر اين درس در كنكور شما 

ي مسير شما خواهد ي شما بسيار تضعيف خواهد شد و از قدرت ادامهسؤاالت سختي داشته باشد روحيه

ها در مديريت زمان يكبار خواندن سؤال ترين مهارتمهم وجه داشته باشيد كه يكي ازت .كاست
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شما به هيچ عنوان حق نداريد سؤال را چند بار بخوانيد حتي در دروسي مثل رياضي و . است

پس از . فيزيك بلكه در همان بار اول بايد اطالعات مورد نياز خود ارا از مسأله استخراج كنيد

  .عمل كنيد زيرمطابق جدول خواندن سؤال 

قدم 

  اول

بندي تقسيم

  سؤال
  توضيح مهم  قدم دوم

خوانيد
ت ب

سؤال را بدق
  

  بلدم: گروه اول
همان لحظه 

  پاسخ دهيد

اين سؤاالت بخش مهم مهارت و توان شما را تشكيل 

دهند پس در پاسخ دادن به آنها دقت كنيد تا اين مي

اين اصل كلي يادتان نرود . فرصت طاليي از دست نرود

كارهايي كه مهارت بيشتري دارد انسان در كه 

 .دقت كمتري خواهد داشت

  

بلدم : گروه دوم

ولي حل آن وقت 

  خواهدمي

سؤال را در 

دفترچه 

گذاري عالمت

  كنيد

يكي از مشكالت رايج در اين دو گروه از سؤاالت 

براي رفع . تشخيص اشتباه اين دو مورد با يكديگر است

  .زير را بخوانيد ي مهمنكتهاين مشكل 
بلد : گروه سوم

  نيستم

از سؤال عبور 

  كنيد

ي گويند كه وقتي در جلسهكنند و ميآموزان زيادي به من مراجعه ميهميشه دانش: ي مهمنكته

اند كه برايشان اند و بعداً متوجه شدهقرار داده 2اند، سؤاالتي را در گروه آزمون تكنيك را استفاده كرده

اند را پس از آزمون براحتي بوده 3سؤاالت كه در نگاه اول جزء گروه همچنين بعضي . قابل حل نيست

اين تكنيك بر روي  تر و تمرين بيشتري دقيقدر دروس عمومي با مطالعهاين مشكل . اندحل كرده

به . در دروس اختصاصي بيشتر بايد موضوعي انتخاب انجام شوداما . ها حل خواهد شدتست

كه در كدام فصول از درس فيزيك مهارت بيشتري داريد و اين به شما  ا بايد بدانيدمعنوان مثال ش

البته براي اينكار هم بايد . تري انجام دهيدتر و صحيحهاي دقيقكمك خواهد كرد تا بتوانيد انتخاب

 .ها تمرين كنيدبارها اين تكنيك را در منزل و آزمون

خود را كه با عالمت در  2سؤاالت گروه به ابتداي دفترچه بازگرديد و در اين دور  :دومدور  .2

ترتيب كنم كه در اين دور به شما توصيه مي. ايد، پاسخ دهيدي سؤال مشخص كردهدفترچه

زيرا با اين روش هم سؤاالت بيشتري را حل  سؤاالت را به ترتيب نقاط قوت خود مرتب كنيد
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رايب دروس چندان مهم نيستند در تعيين اين ترتيب ض. كنيد و هم به زمان كمتري نياز داريدمي

زبان كه از به عنوان مثال درسي مانند . درس مهارت يكساني داشته باشيد 2مگر وقتي كه شما در 

دانم آموزان بسيار مؤثر است و من ميهم دارد در تراز كنكور دانش 2دروس عمومي است و ضريب 

پس اگر چنين است، هرگز آن را به توانيد اين درس را به خوبي پاسخ دهيد كه بسياري از شما مي

در مورد دروس ديگر هم همين روال وجود دارد و بطور كلي . عنوان درس آخر عمومي قرار ندهيد

در كنكور تراز مهم است و تراز يعني خوب پاسخ دادن به درسي كه ميانگين كمتري دارد 

هاي اين تكنيك نياز به البته اين برهم زدن ترتيب هم مانند تمام قسمت .ي قوت شماستو نقطه

 .هاي مختلف داردتمرين در آزمون

آموزان دانش يعني اين دور فقط وفقط براي. ناميماين دوررا دور قدرت مي :دور قدرت دور سوم، .3

در غير كنم مي از شما تقاضا. بسيار قوي يا درس خاصي است كه شما در آن بسيار قوي هستيد

به سؤاالت گروه سوم پاسخ نخواهيم در حالت عادي ما . هرگز دور سومي را تصور نكنيداينصورت 

كه اگر درست انتخاب كرده باشيد در (داد حتي اگر دور دوم و تمام سؤاالت گروه دوم تمام شوند 

آموزاني كه در يك دانشدهد كه ي عملي نشان مييك تجربه). يك آزمون جامع بعيد است

درصد موارد  95اند، در اند كه آن را بلد نبودهبسيار به سؤالي جواب دادهآزمون با تالش 

همانطوركه . ي منفينمره 3/1و اين يعني صرف وقت و دريافت  اندپاسخ اشتباه را انتخاب كرده

آموز بسيار قوي باشيد يا آن فقط در صورتي به اين دور برگرديد كه دانشقبالً هم گفتم 

در اين دو حالت حق داريد بر روي آن تمركز كنيد و زماني  .شما باشدي قوت درس خاص نقطه

زمان پاسخ دادن به سؤاالت گروه سوم در منزل و در در حالت كلي . را براي حل آن صرف كنيد

ي آزمون با جهت در جلسهپس بي. ي تحليل آزمون است كه آن را به شما ياد خواهم دادمرحله

 .مسأله درگير نشويد

 

 همنكات م •

جا واردكردن پاسخها در پاسخنامه جابه يكي از مشكالت استفاده از اين تكنيك :جا نزنيدجابه .1

دهيد ممكن است در پاسخ و آن را پاسخ نمي) 3يا  2گروه (كنيد است زيرا وقتي از سؤالي عبور مي

براي . كندميدانيد دچار اشتباه شويد و اين مشكل بزرگي را ايجاد به سؤال بعد كه جواب آن را مي

ي به دستتان شمارهرفع اين اشكال الزم است براي پاسخگويي خيلي آرام و در واقع در ذهن خود 

!!!) البته در ذهنتان بگوييد("  ب 115 ": به عنوان مثال اينطور بگوييد. سؤال و گزينه را بگوييد

 .اين را تمرين كنيد تا مشكل رفع شود
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هاي نادرست از اثرات مهم اين تكنيك كاهش شديد پاسخيكي : ي سفيد نترسيداز پاسخنامه .2

ها و سپس اگر به تكنيك تحليل آزمون عمل كنيد به اين پاسخها در مراحل اوليه به نزده. شماست

شوند اين ترس را ها تبديل مياما در شروع كار وقتي به نزده. هاي صحيح تبديل خواهند شدپاسخ

. ايدكنيد كه چقدر كم جواب دادهي خود احساس ميبه پاسخنامهكنند كه با نگاه در شما ايجاد مي

هاي خود را اگر سعي كنيد نزده. كنم كه با اين احساس مبارزه كنيدبا قدرت به شما توصيه مي

اين . به پاسخ تبديل كنيد تنها مشغول زياد كردن اشتباهات و نمرات منفي خود هستيد

ي مستمر و باكيفيت بسياري م و با تالش و كوشش و مطالعهما هنوز وقت زيادي داري. يادتان نرود

در سال گذشته  .پس نگران نباشيد. هاي صحيح تبديل خواهيم كردهاي شما را به پاسخاز نزده

كرد هرچه تالش مي. ي رياضي داشتم كه در درس رياضي بسيار ضعيف بودآموزي در رشتهدانش

به او پيشنهاد كردم كه تنها بر روي سؤاالت . منفي بودند گرفت و درصدهاي او صفر يااي نمينتيجه

ي تر هستند كار كند و همانها را در آزمونها پاسخ دهد و اصالً به بقيهخاصي از اين درس كه آسان

درصد  15او اين تمرين را انجام داد و رياضي خود را در كنكور تا . سؤاالت كاري نداشته باشد

 4000اي تا حدود ايد كه اين درصد براي كسب رتبهز مشاوران خود شنيدهدانيد و احتماً مي. رساند

هاي بسيار قوي و فيزيك و شيمي متوسطي در كنكور سراسري كافي است به شرط آنكه عمومي

آيا با يك رياضي . هاي مهمي در اين گروه بدست آوردتوان قبوليو با اين رتبه مي. داشته باشيد

ايد كه آموز در اطراف خود ديده و يا شنيدهاي نيست؟ چقدر دانشندهي ارزبسيار ضعيف نتيجه

تر از اين دارند؟ چرا ميانگين رياضي در كنكور عددي نزديك به صفر درصد رياضي بسيار پايين

 .ي آزمون با نقاط ضعف خود درگير نشويداست؟ پس در جلسه

هاي مبتني بر دادن به سؤاالت از جوابدر پاسخ   :به هيچ عنوان بدون اطمينان كامل پاسخ ندهيد •

به هيچ عنوان به صرف اينكه . كنم و پاسخهايي از اين شكل به شدت پرهيز كنيدشانس، احساس مي

تنها در يك حالت پاسخ دادن به اين شيوه  .كنيد پاسخي صحيح باشد، آن را عالمت نزنيدتصور مي

گزينه  2گوييم شك بين توجه كنيد كه وقتي مي .است گزينه 2شك بين تواند مفيد واقع شود و آن مي

 .گزينه قادر به انتخاب نيستيم 2ي ديگر داليل محكمي داريم اما بين اين گزينه 2يعني براي اشتباه بودن 

 .گزينه را انتخاب كنيد كه معموالً در كل به نفع شما خواهد بود 2در چنين حالتي يكي از 

ام ام ام ام دانستند من براي رسيدن به اين نقطه چقدر تالش كردهدانستند من براي رسيدن به اين نقطه چقدر تالش كردهدانستند من براي رسيدن به اين نقطه چقدر تالش كردهدانستند من براي رسيدن به اين نقطه چقدر تالش كردهاگر مردم مياگر مردم مياگر مردم مياگر مردم مي: : : : گويدگويدگويدگويدپيكاسو نقاش بزرگ ميپيكاسو نقاش بزرگ ميپيكاسو نقاش بزرگ ميپيكاسو نقاش بزرگ مي

        ....كردندكردندكردندكردندالعاده تحسين نميالعاده تحسين نميالعاده تحسين نميالعاده تحسين نميام شايد ديگر مرا به خاطر داشتن يك استعداد فوقام شايد ديگر مرا به خاطر داشتن يك استعداد فوقام شايد ديگر مرا به خاطر داشتن يك استعداد فوقام شايد ديگر مرا به خاطر داشتن يك استعداد فوقو چقدر سختي كشيدهو چقدر سختي كشيدهو چقدر سختي كشيدهو چقدر سختي كشيده

        

  .ستي موفق اهاي محكم شما ضربان قلب يك جامعهصداي قدم

                                                              

عمران درويش
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