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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در آزﻣﻮن
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺰﻳﺰ و دوﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪم؛ ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﺗﻼش
ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻨﻜﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲآﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز در اﻧﺠﺎم
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻴﻢ .در اداﻣﻪي اﻳﻦ راه دﺷﻮار ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮآﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در
آزﻣﻮن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در آزﻣﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮديﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻳﻚ داﻧﺶآﻣﻮز
اﺳﺖ .اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدهاﻳﺪ و ﻣﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ

ﺳﺆال از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ در ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ
ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻳﻢ؟ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪهام ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺑﻪ درسﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
دﻓﺘﺮﭼﻪي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪي آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻳﺪ:
• ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آزﻣﻮن ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در آزﻣﻮن ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻳﻚ داﻧﺶ .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ آن را ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ را در ﺟﻠﺴﻪي آزﻣﻮن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ را ﺣﺘﻲ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺷﻤﺎ اﻓﺘﻲ اﻳﺠﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ را
ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺪرد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮرد .ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم دﺳﺖ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي آن را در ﺗﻤﺎم
ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ ﺧﻮد وارد ﻛﻨﻴﺪ .ﻳﻌﻨﻲ در آزﻣﻮنﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ،در آزﻣﻮنﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲ دﺑﻴﺮان
ارﺟﻤﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ در آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در زدن ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ در ﻣﻨﺰل و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻨﻴﻚ را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻠﻪ در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد و
ﺣﻞ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﺪرﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از  3ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً آن را ﻣﻲآﻣﻮزﻳﺪ و ﺑﻜﺎر ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ.
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• ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﺆاﻻت
ﺳﺆاﻻت ﻫﺮ آزﻣﻮن از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در  3ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
 .1ﺟﻮاب ﺳﺆال را ﻣﻲداﻧﻢ :اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دروس ﺣﻔﻈﻲ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻲﺑﻨﺪد و ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﻧﺪارﻳﺪ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ  15ﺛﺎﻧﻴﻪ(.
 .2ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال را ﺑﺪﺳﺖ آورم :اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﻲ از آزﻣﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺆﻻﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎرش واجﻫﺎ در ادﺑﻴﺎت ﻫﺮﻗﺪر ﺷﻤﺎ در آن ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن دارد .ﭘﺲ
اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻬﺎرت دارﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺳﺆاﻟﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دروﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻠﺪﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮﻋﻨﺪ.
 .3ﺳﺆال را ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ :ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﺎرف ﻧﻜﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﺳﺆاﻟﻲ را ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و وﻗﺖ ﺻﺮف آن
ﻧﻜﻨﻴﻢ؛ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﺳﺆاﻻت ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻳﻢ .ﻣﺎ در

ﺟﻠﺴﻪي آزﻣﻮن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ و ﻫﻤﻪي ﺳﺆاﻻت ﻳﻚ
درس ﭼﻪ آﺳﺎن و ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ارزش ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ .ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ را ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺪازهي داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻤﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
• ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
وﻗﺘﻲ دﻓﺘﺮﭼﻪي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺴﻴﺮ زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد از ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي
ﺳﺆاﻻت ﻃﻲ ﻛﻨﻴﺪ:
 .1دور اول :ﺳﺆال را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و آن را در ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوهﻫﺎي  3ﮔﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻳﻢ

ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ آن در اﻳﻦ دور ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ دروس را در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﻴﻢ .ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﺮﺗﻴﺐ دروس  2اﺛﺮ ﺑﺪ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .اول اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮوع ﺷﻤﺎ از درس ﻧﻘﻄﻪي ﻗﻮت ﺧﻮد ،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ-
ي ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ و زﻣﺎن را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ درس در ﻛﻨﻜﻮر ﺷﻤﺎ
ﺳﺆاﻻت ﺳﺨﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روﺣﻴﻪي ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻗﺪرت اداﻣﻪي ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺎﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻳﻜﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺆال
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اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ ﺳﺆال را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺘﻲ در دروﺳﻲ ﻣﺜﻞ رﻳﺎﺿﻲ و
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اول ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ارا از ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺆال ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻗﺪم

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي

اول

ﺳﺆال

ﺳﺆال را ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ

ﮔﺮوه اول :ﺑﻠﺪم

ﻗﺪم دوم

ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻬﻢ
اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮان ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﭘﺲ در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﻳﻲ از دﺳﺖ ﻧﺮود .اﻳﻦ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﻳﺎدﺗﺎن ﻧﺮود
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
دﻗﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮔﺮوه دوم :ﺑﻠﺪم
وﻟﻲ ﺣﻞ آن وﻗﺖ
ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮوه ﺳﻮم :ﺑﻠﺪ
ﻧﻴﺴﺘﻢ

ﺳﺆال را در
دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت راﻳﺞ در اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از ﺳﺆاﻻت
ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاري
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺘﺒﺎه اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﻓﻊ
ﻛﻨﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻜﺘﻪي ﻣﻬﻢ زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
از ﺳﺆال ﻋﺒﻮر
ﻛﻨﻴﺪ

ﻧﻜﺘﻪي ﻣﻬﻢ :ﻫﻤﻴﺸﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ در ﺟﻠﺴﻪي
آزﻣﻮن ﺗﻜﻨﻴﻚ را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺆاﻻﺗﻲ را در ﮔﺮوه  2ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺆاﻻت ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺟﺰء ﮔﺮوه  3ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺑﺮاﺣﺘﻲ
ﺣﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮ روي
ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ در ﻛﺪام ﻓﺼﻮل از درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﺻﺤﻴﺢﺗﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎرﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ را در ﻣﻨﺰل و آزﻣﻮنﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 .2دور دوم :در اﻳﻦ دور ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه  2ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ در

دﻓﺘﺮﭼﻪي ﺳﺆال ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدهاﻳﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ .در اﻳﻦ دور ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﺆاﻻت را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻫﻢ ﺳﺆاﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺣﻞ
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ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ .در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮاﻳﺐ دروس ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در  2درس ﻣﻬﺎرت ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻛﻪ از
دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ  2ﻫﻢ دارد در ﺗﺮاز ﻛﻨﻜﻮر داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﻲداﻧﻢ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ درس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان درس آﺧﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ .در ﻣﻮرد دروس دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ روال وﺟﻮد دارد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ

در ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺮاز ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﺮاز ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮب ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ درﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي دارد
و ﻧﻘﻄﻪي ﻗﻮت ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻦ در آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
 .3دور ﺳﻮم ،دور ﻗﺪرت :اﻳﻦ دوررا دور ﻗﺪرت ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ .ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ دور ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻳﺎ درس ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻴﺪ .از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ در ﻏﻴﺮ
اﻳﻨﺼﻮرت ﻫﺮﮔﺰ دور ﺳﻮﻣﻲ را ﺗﺼﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه ﺳﻮم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ
داد ﺣﺘﻲ اﮔﺮ دور دوم و ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه دوم ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ در

ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ( .ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪي ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ
آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﻲ ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،در  95درﺻﺪ ﻣﻮارد
ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮف وﻗﺖ و درﻳﺎﻓﺖ  1/3ﻧﻤﺮهي ﻣﻨﻔﻲ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ

ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دور ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ آن
درس ﺧﺎص ﻧﻘﻄﻪي ﻗﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻖ دارﻳﺪ ﺑﺮ روي آن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ و زﻣﺎﻧﻲ
را ﺑﺮاي ﺣﻞ آن ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه ﺳﻮم در ﻣﻨﺰل و در
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﭘﺲ ﺑﻲﺟﻬﺖ در ﺟﻠﺴﻪي آزﻣﻮن ﺑﺎ
ﻣﺴﺄﻟﻪ درﮔﻴﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
• ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ
 .1ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺰﻧﻴﺪ :ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ واردﻛﺮدن ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ زﻳﺮا وﻗﺘﻲ از ﺳﺆاﻟﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ )ﮔﺮوه  2ﻳﺎ  (3و آن را ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻲدﻫﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﺆال ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاب آن را ﻣﻲداﻧﻴﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرﮔﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي

رﻓﻊ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ آرام و در واﻗﻊ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﺘﺎن ﺷﻤﺎرهي
ﺳﺆال و ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﻨﻄﻮر ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ 115 " :ب " )اﻟﺒﺘﻪ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ!!!(
اﻳﻦ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ رﻓﻊ ﺷﻮد.
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 .2از ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ :ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدهﻫﺎ و ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺷﺮوع ﻛﺎر وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺰدهﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﺮس را
در ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪي ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻛﻢ ﺟﻮاب دادهاﻳﺪ.

ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﺰدهﻫﺎي ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل زﻳﺎد ﻛﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﺪ .اﻳﻦ
ﻳﺎدﺗﺎن ﻧﺮود .ﻣﺎ ﻫﻨﻮز وﻗﺖ زﻳﺎدي دارﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري
از ﻧﺰدهﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .ﭘﺲ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزي در رﺷﺘﻪي رﻳﺎﺿﻲ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ در درس رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮد
ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ و درﺻﺪﻫﺎي او ﺻﻔﺮ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺆاﻻت
ﺧﺎﺻﻲ از اﻳﻦ درس ﻛﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ را در آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و اﺻﻼً ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪي
ﺳﺆاﻻت ﻛﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را اﻧﺠﺎم داد و رﻳﺎﺿﻲ ﺧﻮد را در ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺎ  15درﺻﺪ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻲداﻧﻴﺪ و از ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد ﺷﻨﻴﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪاي ﺗﺎ ﺣﺪود 4000
در ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .و ﺑﺎ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺒﻮﻟﻲﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪﺳﺖ آورد .آﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ رﻳﺎﺿﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪي ارزﻧﺪهاي ﻧﻴﺴﺖ؟ ﭼﻘﺪر داﻧﺶآﻣﻮز در اﻃﺮاف ﺧﻮد دﻳﺪه و ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ
درﺻﺪ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از اﻳﻦ دارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻳﺎﺿﻲ در ﻛﻨﻜﻮر ﻋﺪدي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ؟ ﭘﺲ در ﺟﻠﺴﻪي آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد درﮔﻴﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
• ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻴﺪ :در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت از ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ

ﺷﺎﻧﺲ ،اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺰﻧﻴﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و آن ﺷﻚ ﺑﻴﻦ  2ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﺷﻚ ﺑﻴﻦ  2ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن  2ﮔﺰﻳﻨﻪي دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﻣﺤﻜﻤﻲ دارﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  2ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻳﻜﻲ از  2ﮔﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﻴﻜﺎﺳﻮ ﻧﻘﺎش ﺑﺰرگ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻼش ﻛﺮدهام
و ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺸﻴﺪهام ﺷﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ.
ﺻﺪاي ﻗﺪمﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻤﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮان دروﻳﺶ

