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 «(1»كار ببر. )مديريت زمان گیر بههای سخت يا وقت( را برای سوال(، دو تیك )ـ روش يك تیك ) 1

هايي باشيد كه در زمان محدود نيست. بنابراين بايد به دنبال روش« وقت»بهاتر از هاي تستي )مشابه كنكور سراسري( هيچ چيز گراندر آزمون
اي جز ها نتيجهبازي كردن با يك يا چند تست سمج و نامهربان و اصرار به مقلوب كردن آنتوانيد پاسخ دهيد. لجبيشترين تعداد تستي را كه مي كنكور

 هاي آسان و مهربان ندارد.از دست دادن تعداد زيادي از تست
است. براي اجراي اين روش كافي است در آزمون با هر « ()(، دو تيك يك تيك )»ي بهينه از زمان روش مؤثرترين تكنيك براي استفاده

 بندي زير شناسايي كنيد:شويد آن را مطابق دستهتستي كه مواجه مي
تر( پاسخ توانيد بدون دردسر در زمان استاندارد )يا كمدهيد و ميحلش را تشخيص ميتستي را كه با خواندن آن، راه هاي مهربان:تستالف( 

 درنگ پاسخ دهيد.ها بيناميم. به اين تستمي ربانتست مهدهيد، 
حلش را هم بدانيد(. اما براي رسيدن به پاسخش بايد وقت و رسد )و حتي شايد راهتستي را كه در نگاه اول آشنا به نظر مي هاي سمج:تستب( 

هاي برتر كنكور دارند. در ابتدا مج يك هنر است كه رتبههاي سگويي به تستي پاسخگوييم. مقابله با وسوسهمي تست سمجانرژي زيادي صرف كنيد، 
 دار كنيد. معني آن اين است كه اگر وقت شد به سراغشان خواهيد آمد.( نشانها را با يك تيك )ها پاسخ ندهيد و آنبه اين تست

ها را با عالمت دو گيرند. اين تستن دسته قرار ميدانيد، در ايها را نميآيد و جواب آنهايي كه به نظرتان آشنا نميتستهاي غريبه: تست پ(
 گذاري كند.( عالمتتيك )

هاي سمج )يك چه از وقت پيشنهادي دفترچه سوال، چيزي مانده باشد، صرف جواب دادن به تستهاي مهربان پاسخ داديد، چنانكه به تستنپس از اي
ها را حل آنهاي غريبه )دو تيكي( برويد و تالش كنيد راهتيكي( كنيد و اگر در آخر باز هم زماني باقي ماند )كه احتمالش كم است( به سراغ تست

 خاطر آوريد و پاسخشان را پيدا كنيد.هب
ي شما را منهدم كند! واقعيت اين تواند روحيههاي يك درس ميگاهي پشت سر هم قرار گرفتن چند تست سمج يا غريبه به ويژه در ابتداي تست

هاي هاي متوسط از تستتست شود و معموالًاست كه در هر آزمون تعدادي تست متوسط و چندتايي تست آسان و تعدادي تست سخت مطرح مي
هاي سخت ندارد و با پخش شدن اين آسان و سخت بيشتر است. بنابراين پشت سر هم قرار گرفتن چند تست سخت تأثيري در تعداد كل تست

اضطراب، رقباي دهد. بنابراين آرامش خود را حفظ كنيد و بگذاريد هاي آسان و متوسط تغييري در كل آزمون رخ نميالي تستها در البهتست
 احساسي شما را عقب بيندازد.

سطح يكسان است. يعني تستي كه براي شما ي داوطلبان همها( براي همهي سختي سوالالزم به گفتن نيست كه شرايط آزمون )از جمله درجه
يا مبحث داريد، از خودتان توقع  چنين در حد توانايي و تسلطي كه در هر درسسخت است، به احتمال قوي براي رقباي شما هم سخت است. هم

 كند. آيد و اتالف وقت شما را صد چندان ميداشته باشيد. در غير اين صورت اضطراب به سراغتان مي
 دهيد. مثالً تصور كنيد دركنيم كه شب قبل از هر آزمون آزمايشي، زمان كوتاهي را به فكر كردن در مورد شرايط خاص آزمون اختصاص مينهاد ميپيش

كند تا صورت ذهني بر اين شرايط غلبه كنيد. اين تمرين ذهني به شما كمك ميدرسي كه مسلط هستيد چند سوال اول سخت است؛ حاال سعي كنيد به
 بيني كرده، دچار اضطراب نشويد. ي آزمون شرايط سخت را پيشدر جلسه

 

 (:(، دو تیك )اندر فوايد روش يك تیك ) 
 

 تست آسان را جواب دهيد. 10تست متوسط يا  5توانيد تست سخت را پاسخ دهيد، مي 3يا  2ـ در زماني كه شما 
 توانيد را بگيريد.اي كه ميتوانيد در زمان آزمون بهترين نتيجهدهد و ميـ نظم و ترتيب ناشي از اين روش، اعتماد به نفس شما را افزايش مي

 دهيد.هاي مهربان را از دست نميدهيد و مطمئن خواهيد بود كه هيچ يك از تستها پاسخ ميتر و با آرامش بيشتري به تستـ روان
هاي آزمون به ها و درسي استقامت آن را بين تستمورد از دست نخواهيد داد. انرژي شما محدود است، همانند يك دوندهتان را بيـ انرژي

 تناسب تقسيم كنيد.
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