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  زمان را در چنگ خود بگيريد.
  

  ها كامالً سرراست باشد. ي درس ويض همهقسمتي از وقت هر درس را براي آخر كار  بگذاريد. به نحوي كه ساعت تع
ي مهمي است كه بايـد بـراي آن برنامـه داشـته باشـيد. قـبالً        وقت مسأله نياوردن، تنظيم متعادل زمان و كم  در هنگام آزمون دادن

بـا اجـراي آن   كنـيم تـا    ي آن را براي مديريت زمان پيشنهاد مـي  كننده را به شما توصيه كرديم و اكنون روش كامل» -و × تكنيك «
  ايم. گذاشته» هاي نقصاني زمان«اين تكنيك را  اسمتر اجرا كنيد و زمان را كامالً در چنگ خود بگيريد.  را راحت» -و × تكنيك «

  سازي كنيد. كنكور را براي خودتان شبيه شرايطكنيد،  اي را تمرين مي هاي مجموعه كه آزمون هنگامي
ي  ، معموالً كنكور رشـته  صبح آغاز كنيد. زيرا طي چند سال گذشته 8اي را دقيقاً در ساعت  مجموعه سؤالزمان شروع: بهتر است هر 

  صبح شروع شده است. 8در ساعت  رياضي
ببنديد. زيرا ممكن است در سالن يا كالسـي كـه شـما در كنكـور اصـلي       مچيكنيم در هنگام آزمون ساعت  ساعت مچي: توصيه مي

  ود نداشته باشد.شركت خواهيد كرد، ساعت ديواري وج
ي بعد به خاطر بسپاريد. براي هر درس، زمان را كمـي   تصويرهاي صفحه مطابقهاي پاياني هر درس را  هاي پاياني هر درس: زمان زمان
ايـم. ايـن كـار دو     ناميـده » هاي نقصـاني   زمان« ايم و به همين خاطر اين تكنيك را تكنيك  تر از وقت مقرر و قانوني در نظر گرفته كم
دليل دوم و دليـل اصـلي   ، هاي پاياني اعدادي سرراست باشند تا به خاطر سپردنشان آسان باشد ليل دارد: دليل نخست اين كه زماند

گـويي بـه    دقيقه وقت اضافي براي مرور و پاسخ 30هاي اختصاصي  دقيقه و در پايان درس 15، عموميهاي  اين است كه در پايان درس
يد. با اجراي اين تكنيك، نه تنها وقت كم نخواهيد آورد، بلكه وقت اضـافي هـم بـراي مـرور مجـدد و      گير داشته باش هاي وقت سؤال

  دست خواهيد آورد. گير به هاي وقت پرداختن به سؤال
  

  

  تذكر مهم:
ي بنـد  گذشته تنظيم شده است. در صورتي كه در سـال جـاري زمـان    هاي سالبندي كنكور سراسري در  ها بر مبناي زمان اين زمان

  تغيير كرد، خودتان با استفاده از همين روش، زمان نقصاني را بنويسيد.
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  هاي عمومي:  زمان درس                  

جـويي   دقيقه از زمان درس زبان صـرفه  5ايم و  دقيقه از زمان درس عربي كاسته 5ايم.  در نظر گرفته دقيقه 15براي هر درس عمومي 

18 هاي عمومي را به ترتيب، يان درسخواهيد كرد. زمان پا 4 ،18 2  ،38 در نظر بگيريد. حفظ كردن اين اعداد بسيار ساده اسـت   9 و4

د و به سراغ درس بعـدي  هاي عمومي را به پايان برساني گويي به يكي از درس بايست پاسخ دانيد كه در پايان هر يك ربع مي و شما مي

19تا  9برويد و در پايان از ساعت   گير و دشوار خواهيد پرداخت. وقت  هاي مبهم به سؤال4

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي اختصاصي:   زمان درس                 

  ظر بگيريد.دقيقه در ن 30دقيقه و براي درس شيمي  45ساعت، براي درس فيزيك  1درس رياضيات براي 
  .ايد اختصاص دهيد دشوار كه از قبل مشخص كردهو بر  هاي زمان توانيد اين زمان را به حل سؤال ايد. مي دقيقه زمان ذخيره كرده 40در نهايت 
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