
 2+6آزمون  ای  مشاوره   مجله 
 ر آزمون آزمايشي بايد انجام دادآنچه پس از شرکت در ه: ويژه مطلب( الف

برای حل این مشکل در . ها در جلسة آزمون است یکی از موضوعاتی که اکثر داوطلبین کنکور با آن مشکل دارند، بحث کمبود وقت برای حل تست

صورت مفهومی بخوانید و سپس برای تسلط بر مطالب خوانده شده و  ی خود را قوی کنید، یعنی مطالب را بههای مطالعات گام اول بایستی زیرساخت

های مطالعاتی  بعد از این مرحله و پس از اینکه زیرساخت. تر آنها، از تعدادی تمرین و تست ولی بدون لحاظ کردن زمان، استفاده کنید درک عمیق

در این مرحله اوالً بایستی در وضعیتی شاداب و سرحال شروع به . زنی شماست ر زمان و باال بردن سرعت تستالزم فراهم شد، اکنون نوبت فاکتو

های درسی خود را مرور و مطالعه کرده باشید و ثالثاً رکوردگیری را  زنی در حد نیم الی یک ساعت، خالصه زنی کنید، ثانیاً قبل از شروع تست تست

 . زنید و بعد رفته رفته سعی در کاهش زمان خود داشته باشید تست را در چه زمانی می 01ورد کنید که مثالً نیز فراموش نکنید، یعنی برآ

توانید برای پاسخگویی  عنوان  مثال شما می به. جویی کنید های مدیریت زمان باز هم در وقت صرفه اما در گام آخر توصیه ما این است که با تکنیک

 :ترتیب که استفاده کنید به این( مثالً خودکار آبی و قرمز)وت به سؤاالت از دو رنگ متفا

 . ابتدا با در نظر گرفتن زمان با رنگ آبی به سؤاالت پاسخ دهید و پس از اتمام وقت، بقیه سؤاالت را با رنگ قرمز جواب دهید -0

از سؤاالت در وقت مقرر و چه تعداد بیشتری در وقت آزاد قبل از بررسی سؤاالت، نگاهی به پاسخنامه خود بیاندازید و ببینید که چه تعدادی  -2

 . اند پاسخ داده شده

 . اید به سراغ پاسخ سؤاالت بروید و ببینید در وقت آزاد چه مقدار سؤال درستِ اضافه حل کرده -3

تعداد از سؤاالت تحت استرس ناشی از  درصد خود در حالت با وقت و نیز بدون در نظر گرفتن وقت را با هم مقایسه کنید و اصوالً ببینید چه -4

 . اند کمبود وقت حل نشده یا غلط حل شده

دور بزنید یعنی دور اول  2سعی کنید سؤاالت را مثالً در . بندی سؤاالت هر درس است نکتة دیگری که در بحث مدیریت زمان مهم است، اولویت

با این روش قطعاً بازدهی شما باالتر خواهد رفت و . فکر، تمرکز و دقت بیشتری دارندتر و آشناتر و در دور بعدی سؤاالتی که نیاز به  سؤاالت ساده

 . توانید در یک زمان مشخص به سؤاالت بیشتری پاسخ دهید می

ها در  کارگیری تدریجی این تکنیک امیدواریم بحث فوق توانسته باشد تا حدودی به شما عزیزان کمک کرده باشد و انشااهلل با به

 . ای بعدی، مشکل کمبود وقت در سر جلسه را کم کم حل کنیده آزمون

 99آزمون   6رتبة  احسان گفتاریمصاحبه با ( ب

 .بفرمایید ارائه مختصری توضیح خود، تحصیلی سوابق از و کرده معرفی را تانخود لطفاً :1 سؤال

 در مقطع حاضر حال در و 44/01 معدل با خوارزمی دانشگاه زا عمران مهندسی کارشناسی التحصیل فارغ هستم، گفتاری احسان ، با سالم :پاسخ

 .باشمشریف مشغول به تحصیل می صنعتی دانشگاه زیست محیط و در گرایش ارشد کارشناسی

مایید ؟ ضمن توضیح در مورد برنامه مطالعاتی خود در ایام کنکور، بفر کردید شروع را ارشد کارشناسی کنکور برای مطالعه زمانی چه از :2 سؤال

 که برای کسب چه رتبه ای برنامه ریزی انجام داده بودید ؟

 تحلیل و مقاومت دروس کردم سعی و کردم شروع را مطالعهعمران پایه  و سری عمرانموسسه  جامدات هایکالس شروع با ۸4 مرداد از من :پاسخ

 از را دروس این در زنی تست .داشتم مطالعه ساعت 4 الی 3 زیرو حدودا دوره این در. کنم مطالعه تابستان در را 0 ریاضی و سیاالت و خاک و

 هفته سه را در آزمون هر موارد و شوم هماهنگ هاآزمون محتوای با کردم سعی اول، آزمایشی آزمون زمان به شدن نزدیک  با و کردم آغاز پاییز

 اینکه به توجه با ماه دی مخصوصا زمستان دوره .داشتم مطالعه ساعت 4 الی 1 روزی حدودا پاییز دوره در .کردممی مطالعه هاآزمون بین فرصت

 و هیدرولیک و پی دروس در را خودم توانستم و بود مهمی دوره من برای ترم، پایان امتحانات مشغول ها بچه اکثر و بودم التحصیل فارغ من

 دروس مطالعه به شروع کم کم که ماه اسفند تا بروم پیش هاآزمون برنامه مطابق بیشتری تسلط با جلو بیاندازم و معادالت و 2 ریاضی همچنین

 مکرر هایافتادن عقب و امسال خاص شرایط به توجه با. داشتم روزانه مطالعه ساعت 4 حدودا هم زمستان دوره در .کردم روسازی و راهسازی



 و مطالعه به ساعت 01 الی 4 روزی برنامه همان با و نیاوردم خودم به عید در ایام زیادی فشار و نبود قبل هایسال امسال مثل عید شرایط کنکور،

 .برسم نیاز مورد آمادگی حداکثر به تا گرفتم امتحان خودم از را قبل هایسال کنکورهای هم کنکور از قبل ماه یک و دادم ادامه زنی تست

 آزمون هایرتبه. کردممی مطالعه و ریزی برنامه هم هدف نهمی با متناسب و داشتم رقمی تک رتبه هدف کنکور، برای مطالعه شروع ابتدای از من

 .رسیدم هدفم به و شد 1 هم کنکورم رتبه و بودند ۵ زیر من همیشه آزمایشی های
 ؟کسب کردید 1311 سال ارشد کارشناسی آزمون چه درصدهایی را در دروس مختلف :3 سؤال

  :بود شکل این به آزمون سراسری امسال در هایم درصد :پاسخ

 .درصد 41و طراحی درصد  13 سیاالت و هیدرولیک درصد، ۵۵ پی خاک و درصد، 11جامدات  درصد، 3۵ ریاضی درصد، 5۵زبان
 است؟ داشته تأثیر شما موفقیت در اندازه چه تاعمران  سری وپایه  عمران آزمایشی های آزمون در حضور: 4 سؤال

 همیشه زنیم تست و مطالعه برنامه و کردم استفاده فرصت این از خیلی من که شوندمی درسی برنامه به دادن باعث نظم هابه نظر من آزمون :پاسخ

 شود تاها باعث میهمچنین شرکت در آزمون. دارند کنکور سواالت با زیادی مشابهت نیز هاآزمون سواالت. بود هاآزمون هایسرفصل با مطابق

 .ایجاد شود بودند، مطالعه ولمشغ جدی صورت به که افرادی با خوبی بسیار رقابت
و به نظر شما این آزمون ها چه ویژگی بارزی  کردید می کسبرا  یهای چه رتبه عمران پایه و سری ی آزمایشی عمرانها آزمون در شما :5 سؤال

 ؟دارند

 و کنم کسب رو 1 رتبه توانستم و شد هارتبه همین به نزدیک هم کنکور من رتبه و کردممی کسب را ۵ تا 2 هایرتبه هاآزمون در من :پاسخ

 .داشتند تاثیرگذاری و زیاد من نقش زنی تست و مطالعه نظم، برنامه در هاآزمون گفتم که همانطور

 که مطالعه نموده اید و نیزدر چه کالس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد که در آن شرکت کردید ؟ (جزوه و کتاب)لطفا منابع درسی : 6 سؤال

 تحلیل و مقاومت دروس برای وبودند  عمران سری های کتاب هیدرولیک، و سیاالت و پی و خاک زبان، ریاضی، دروس برای من درسی ابعمن :پاسخ

عمران پایه  و سری عمرانموسسه  کالس بتن و فوالد جزوات از نیز بتنی و فوالدی طراحی دروس برای. استفاده کردم پایه عمران هایکتاب از

 .کردم شرکت تابستان دوره هم که عرض کردم، جامدات کالس .کردم استفاده
 چیست؟ 1411سخن پایانی و توصیه مهم شما به داوطلبین کنکور سال : 7ال ؤس

 تمام و نگذارند کنار رو سیدر اینکه است؛ اول نکته در نظر گرفتن سه کنندمی مطالعه کنکور برای امسال که هاییبچه به من توصیه :پاسخ

 هفته دو از کنکور زمان به توجه با و باشند داشته ریزی برنامه مطالعشون برای حتما اینکه دوم. بدن پوشش رو دروس همه که بکنند رو تالششون

 خواهند هدفشون به حتما کنن تالش اگه بدونن و کنند توکل خدا به و کنن حفظ رو خودشون روحیه اینکه سوم ببرند و رو استفاده حداکثر عید

 .رسید

 

        

 . دیباش موفق شهیهم مثل میدواریام و کرده تشکر شما از انیپا در          


