
 

  هاي نقصاني تكنيك زمان
  

  

  .زمان را در چنگ خود بگيريد
  

  .ها كامالً سرراست باشد ي درس به نحوي كه ساعت تعويض همه. قسمتي از وقت هر درس را براي آخر كار  بگذاريد
را » -و × تكنيك «قبالً . باشيدي مهمي است كه بايد براي آن برنامه داشته  لهئ، تنظيم متعادل زمان و كم نياوردن وقت مس در هنگام آزمون دادن

تر اجرا كنيد  را راحت» -و × تكنيك «كنيم تا با اجراي آن  ي آن را براي مديريت زمان پيشنهاد مي كننده به شما توصيه كرديم و اكنون روش كامل
  .ايم گذاشته» هاي نقصاني زمان«اسم اين تكنيك را . و زمان را كامالً در چنگ خود بگيريد

  

  .سازي كنيد كنيد، شرايط كنكور را براي خودتان شبيه اي را تمرين مي هاي مجموعه آزمون كه هنگامي
  

ي رياضـي در   ، معموالً كنكـور رشـته   زيرا طي چند سال گذشته. صبح آغاز كنيد 8اي را دقيقاً در ساعت  مجموعه سؤالبهتر است هر  :زمان شروع
  .صبح شروع شده است 8ساعت 

  

زيرا ممكن است در سالن يا كالسي كه شما در كنكور اصلي شركت خواهيد كرد، . نيم در هنگام آزمون ساعت مچي ببنديدك توصيه مي :ساعت مچي
  .ساعت ديواري وجود نداشته باشد

  

تـر از وقـت    براي هر درس، زمان را كمي كـم . ي بعد به خاطر بسپاريد هاي پاياني هر درس را مطابق تصويرهاي صفحه زمان :هاي پاياني هر درس زمان
دليل نخست اين كه : اين كار دو دليل دارد. ايم ناميده» هاي نقصاني  زمان« ايم و به همين خاطر اين تكنيك را تكنيك  مقرر و قانوني در نظر گرفته

  .هاي پاياني اعدادي سرراست باشند تا به خاطر سپردنشان آسان باشد زمان
دقيقه وقـت اضـافي بـراي مـرور و      30هاي اختصاصي  دقيقه و در پايان درس 15هاي عمومي،  رسدليل دوم و دليل اصلي اين است كه در پايان د

با اجراي اين تكنيك، نه تنها وقت كم نخواهيد آورد، بلكه وقت اضافي هـم بـراي مـرور مجـدد و     . گير داشته باشيد هاي وقت گويي به سؤال پاسخ
  .دست خواهيد آورد گير به هاي وقت پرداختن به سؤال

  :تذكر مهم
بندي تغيير كرد، خودتان  در صورتي كه در سال جاري زمان. هاي گذشته تنظيم شده است بندي كنكور سراسري در سال ها بر مبناي زمان اين زمان

  .با استفاده از همين روش، زمان نقصاني را بنويسيد
   :هاي عمومي زمان درس

  
  
  
  
  
  
  

  : هاي اختصاصي زمان درس
  

  

  
  
  
  
  

  چي كاظم قلم                                                                                                          

  پايان ادبيات                          پايان عربي                                          پايان معارف                                        پايان زبان            ها               پايان مرور عمومي
       15  :9                   00  :9                         45  :8            30  :8        15  :8 

  پايان رياضيات                               پايان فيزيك                      پايان شيمي                             ها پايان مرور اختصاصي            
                   10  :12                30:11                      00  :11                    15  :10   



 

  كنيد بندي مي حاال جمع... و 
  روش مطالعه و كاربرد كتاب زرد

بنـدي از اواسـط    دوران جمـع . ايـم  بنـدي ناميـده   ايـن دوران را دوران جمـع  . كننـد  بهشت و خرداد مطالعه مـي  هاي اردي تر خوانندگان، اين كتاب را در ماه بيش   
بنـدي كنيـد و بـر     ايد جمـع  هايي را كه تا به حال خوانده در اين دوران قرار است مجموعه درس. شود و تا روز كنكور ادامه خواهد داشت بهشت ماه شروع مي اردي

  :هاست اكنون شما و ساير داوطلبان داريد، اين هايي كه هم نگراني. هايتان مسلط شويد آموخته
  .ايد ها را نخوانده برخي درس
  .ايد كردهكه فراموش  كنيد فكر ميايد يا  ها را فراموش كرده برخي درس
  ها را دوره كنيد؟ ي درس توانيد همه كنيد كه آيا مي سؤال مي

  و آيا تا روز كنكور وقت كم نخواهيد آورد؟
نيازهـاي امروزتـان   . بايد با روش خاصي كار كنيـد . تان مسلط شويد هاي قبلي ي صحيح و منسجم داريد تا بر آموخته اكنون بيش از هر زمان ديگر، نياز به برنامه   
  .فاوت استمت

ي مطالعـاتي   بندي با برنامـه  بنابراين مطالعه در دوران جمع. ها را با هم امتحان بدهيد ي كتاب امروز به تسلطي همه جانبه نياز داريد، زيرا در كنكور قرار است همه
  .شما در طول دوازده سال گذشته تفاوت خواهد داشت

  روش جمع بندي، به طور خالصه
در نيم روز نخست يك مجموعه سؤال را به طور كامل و يك جـا امتحـان   . كنيد هاي سه روزه تقسيم مي مانده را به دوره ت كه زمان باقيي روش اين اس خالصه   
در هر بار نسـبت  كنيد و  اين كار را تا روز كنكور، چندين بار تكرار مي. كنيد ها را يك به يك بررسي و رفع مي مانده اشكاالت درس دهيد و در دو روز و نيم باقي مي

تان برطـرف خواهـد شـد و قبـل از كنكـور بـه تسـلط و         ها و پراكندگي ذهني نگراني. تري خواهيد داشت به بار قبل احساس آرامش، تسلط و اعتماد به نفس بيش
  .بندي مطالب خود خواهيد رسيد جمع

  تر بندي به طور كامل روش جمع
  ابتدا، نيم روز اول

. سازي كنيد شرايط كنكور را براي خودتان شبيه. دهيد ي پاسخ مي ا ي تست به صورت دفترچه ابتدا به يك مجموعه. كنيد را شروع ميفرض كنيم امروز صبح كار    
سـازي شـما را بـراي     اين شبيه. هاي دفترچه پاسخ دهيد ساعت تمام روي صندلي و پشت ميز خودتان بنشينيد و به تمام سؤال 4ساعت است،  4اگر زمان آزمون 

  .كند ضور آرام و مسلط در كنكور آماده ميح
  .هايتان را كنترل كنيد و درصد بگيريد پس از پايان آزمون، پاسخ   
را برگ  سي كتاباي و جامع جواب داديد، مثل اين است كه  وقتي شما يك مجموعه سؤال را به صورت دفترچه. ايد تا همين جاي كار به دستاورد مهمي رسيده   
گونه است كه اولين سؤال مربوط به اولين بخش كتـاب اسـت و دومـين سـؤال      هاي كنكور اين ي چيدن سؤال در دفترچه زيرا روال و نحوه. ايد كرده ايد و مرور زده

يك بار از آغاز تا  ها را  اي پاسخ داديد، مثل اين است كه تمام كتاب هاي يكي از كنكورهاي گذشته را به صورت دفترچه وقتي سؤال. مربوط به بخش دوم و الي آخر
  .ايد پايان دوره كرده

  مانده دو روز و نيم باقي
  :ايد، بايد تصميم بگيريد ها را جواب نداده بعضي. ها و پاسخ را مجدداً بررسي كنيد پس از درصدگيري بايد سؤال   
  ».بهتر است خود كتاب درسي را بخوانم«، ».چند تا تست بزنم نياز دارم در اين فصل«، ».نياز دارم آن فصل را مرور كنم«يا » .ام اين فصل را خوب نخوانده«

كنيـد بـه خودتـان     كار مي اين كه براي هر درس چه. كنيم هر روز خود را به چهار قسمت تقسيم كنيد و هر قسمت را به يك درس اختصاص دهيد پيشنهاد مي   
ها و نيازهايتان نباشيد، زيرا چندبارديگر هم امتحان خواهيـد   ي ضعف نگران بقيه. شود كار ميبا امتحاني كه داديد بعضي از نيازهايتان در هر درس آش. بستگي دارد

  .ايد بندي رسيده پس از سه يا چهار بار متوجه خواهيد شد كه تقريباً به جمع. شود تان معلوم مي داد و در هر بار قسمتي از مشكالت و نيازهاي درسي
  .كنيم ي هر سه روز توصيه ميجدول زير مدل كلي مطالعه است كه برا

  بعد از ظهر صبح 

  روز اول
 پاسخ به يك آزمون كامل

  ها درصدگيري و تعيين نقاط ضعف و نيازها براي هريك از درس
 ماندهتنظيم برنامه براي دو روز و نيم باقي

  كار روي درس اول
  كار روي درس دوم

 كار روي درس سوم  روز دوم
 كار روي درس چهارم

  س پنجمكار روي در
  كار روي درس ششم

 كار روي درس هفتم  روز سوم
 كار روي درس هشتم

  ها كار ويژه روي يكي از درس

  پاسخ به يك ابهام
خوب اسـت ايـن   . شود ممكن است فكر كنيد اين روش سبب پراكندگي ذهن شما مي. ي شما متفاوت است بندي، با روش عادي مطالعه به هر حال روش جمع    

طور كه هزاران داوطلب كانوني طي سـه سـال    همان. تر خواهيد رسيد خودتان متوجه خواهيد شد كه به تسلط و آرامش بيش. سه نوبت تمرين كنيدروش را دو يا 
گي كانون در شـهر  مانده است به نمايند تري برايتان باقي هاي بيش اگر باز هم سؤال. بندي را اجرا كردند و قانع شدند و از آن نتيجه گرفتند گذشته اين روش جمع

  .هاي كانون در ميان بگذاريد هاي خودتان را با مشاوران و پشتيبان بندي شركت كنيد و سؤال خودتان مراجعه كنيد و در جلسات دوران جمع
 4توانيـد در   ايد، مـي  نون بهره نبردههاي كا ريزي و آزمون در صورتي كه تاكنون از برنامه. بندي است هاي جامع و جمع هر سال چهار آزمون پاياني كانون، آزمون    

  .تري در كنكورهاي اصلي شركت كنيد تري از وضع آموزشي خود برسيد و با تسلط و آرامش بيش آزمون پاياني ثبت نام كنيد تا به شناخت دقيق
  چي كاظم قلم  




