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ــا اینکــه کلــی درس خوندیــد و حتــی  بــرای شــما هــم پیــش اومــده ب
ــاز سرجلســه آزمــون حــس  ــی ب ــد، ول بعضــی مواقــع تســت هــم زدی
کنیــد هیچــی یادتــون نیســت و بعــد از آزمــون کلــی بــه خودتــون بــد 
ــد و از ایــن جــور حرف هــا!؟ و بیــراه بگیــد کــه چــرا کــم درس خوندی

احتمــا زیــاد پیــش اومــده؛ ولــی آیــا تــا حــاال شــده بــه ایــن فکرکنید 
ــد؟ ــت درس نمی خونی ــه درس ــد؛ بلک ــم درس نمی خونی ــما ک ــاید ش ش

روش  و  راه  تســتی،  آزمون هــای  و  کنکــور  بــرای  خونــدن  درس 
ــت  ــد تس ــه بای ــه ک ــم این ــمتش ه ــن قس ــم تری ــودش رو داره. مه خ
بزنیــد و تمریــن کنیــد تــا مهــارت کافــی بــرای جــواب دادن 
ــت زدن  ــا تس ــید؟ ام ــته باش ــون رو داش ــتی آزم ــواالت تس ــه س ب
ــم  ــعی داری ــب س ــن مطل ــو ای ــه؟ ت ــت زدنی ــور تس ــت، چج درس
بــرای کنکــور و  بهتریــن روش هــا و تکنیک هــای تســت زنــی 
ــا مــا همــراه باشــید. ــم. ب ــه شــما آمــوزش بدی آزمــون آزمایشــی رو ب
کنکــور  بــه  نهایــت  در  کــه  مــا  آمــوزش  سیســتم  بــرای 
تســلط  بــه  نیــاز  کنکــور  تــو  موفقیــت  بــرای  و  می رســه 
ــر  ــرای ه ــب ب ــن مطل ــدن ای ــم، خون ــی داری ــت زن ــل در تس کام
میشــه. واجبــات محســوب  از  پایــه ای  هــر  در  آمــوزی  دانــش 
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تست زدن نیاز به تکنیک های عجیب و غریب نداره

ــه.  ــه میش ــی گفت ــت زن ــورد تس ــادی در م ــف و زی ــای مختل روش ه
از مهندســی معکــوس در تســت ها تــا نــکات عجیــب و غریبــی 
ــازار  ــن ب ــام ای ــد!! از تم ــت بزنی ــد تس ــه می تونی ــر 10 ثانی ــه زی ک
گرمــی هــا کــه بگذریــم، تســت زدن اصولــی قوانیــن و قواعــد 
ــلط  ــه تس ــد ب ــرار می تونی ــن و تک ــا تمری ــط ب ــودش رو داره و فق خ
ــی در  ــت زن ــوع تس ــوع ۳ ن ــید. در مجم ــی برس ــت زن ــادی در تس زی
ــدی؛  ــع بن ــی و جم ــت آزمون ــی، تس ــت آموزش ــم: تس ــزل داری من
ــت. ــم آموخ ــما خواهی ــه ش ــا رو ب ــای اون ه ــه راهکاره ــه در ادام ک
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تســت آموزشــی بــه تســتی گفتــه میشــه کــه هیــچ زمــان بندی نــداره 
ــد از  ــه بع ــواس، بافاصل ــا وس ــه و ب ــا حوصل ــق و ب ــی دقی ــد خیل و بای
خونــدن درســنامه یــک درس زده شــده. در منــزل زمانــی کــه درســنامه 
هــای یــک درس رو از روی جــزوه یــا کتــاب خوندیــم، بــرای جــا افتــادن 
ــم.  ــتری داری ــت های بیش ــائل و تس ــل مس ــه ح ــاز ب ــب و درس نی مطال
ــه  ــت این ــه. واقعی ــت زده بش ــه و دق ــا حوصل ــد ب ــی بای ــت آموزش تس
ــب  ــازه بعــد از زدن تســت آموزشــی، مطال کــه اکثــر دانــش آمــوزان ت

ــرن. ــاد می گی ــی رو ی درس

ــما  ــدف ش ــه و ه ــان زده بش ــدون زم ــد ب ــا بای ــی حتم ــت آموزش  تس
ــه کار  ــای ب ــت و فرمول ه ــل تس ــر روی راه ح ــل ب ــز کام ــط تمرک فق
ــیاری از  ــفانه بس ــی؛ متاس ــت زن ــان تس ــه زم ــه، ن ــده باش ــه ش گرفت
دانــش آمــوزان و داوطلبــان کنکــور، تــو ایــن مرحلــه بــه جــای تمرکــز 
ــون رو  ــز و انرژی ش ــا، تمرک ــح اون ه ــتباه و تصحی ــای اش روی راه حل ه
روی زمــان تســت مــی ذارن و بــه همیــن دلیــل چرخــه یادگیری شــون 

کامــل نمیشــه.

خیلــی از دانــش آمــوزان هــم نگــران زمــان زیــادی هســتن کــه صــرف 
تســت های آموزشــی می کنــن و ایــن کار رو اشــتباه و بی اهمیــت 
تصــور می کنــن؛ در صورتــی کــه اصــا ایــن طــرز فکــر درســت نیســت 
و هــر چقــدر مرحلــه یادگیــری کامل تــر اتفــاق بیافتــه، تســلط بــر اون 

ــود. ــد ب ــر خواه ــر و کامل ت ــب بهت مطل
چطور تست آموزشی بزنیم؟

ــت و  ــل نیس ــک فص ــام ی ــه اتم ــاز ب ــی نی ــت آموزش ــرای زدن تس ب
ــث،  ــک مبح ــا ی ــوع ی ــک موض ــان ی ــد از پای ــه بع ــد بافاصل می تونی
ــش  ــات، دان ــد. گاهــی اوق ــه اون رو بزنی ــوط ب تســت های آموزشــی مرب
ــه تعویــق می نــدازن  آمــوزان اشــتباها زدن تســت هــای آموزشــی رو ب
ــن.  ــول می کن ــد موک ــل ش ــل کام ــه فص ــی ک ــه زمان ــن کار رو ب ــا ای ی

دسته اول: تست آموزشی 
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در صورتــی کــه بهتریــن زمــان بــرای زدن تســت های آموزشــی، دقیقــا 
ــه بعــد از اتمــام مبحــث مطالعــه شــده اســت. چــون هــدف از  بافاصل
ــتر روی  ــلط بیش ــه تس ــک ب ــن و کم ــی، تمری ــت های آموزش زدن تس
ــدت  ــر م ــا کرنومت ــت ب ــازی نیس ــت و نی ــده هس ــه ش ــث مطالع مباح
زمــان تســت زنــی رو انــدازه بگیریــد و تمرکــز رو فــدای ســرعت کنیــد.

دسته دوم: تست آزمونی

ــان  ــرای زم ــما رو ب ــه ش ــتن ک ــت هایی هس ــی، تس ــت های آزمون تس
ــن تســت ها  ــاده می کنــن. در ای ــان در کنکــور آم ــت زم بنــدی و مدیری
ــی،  ــت زن ــروع تس ــل از ش ــا قب ــت و حتم ــان هس ــی زم ــت اصل اولوی
ــن روش تســت  ــو ای ــرار نیســت ت ــد. ق ــن کنی ــان رو تعیی ــد زم اول بای
زنــی شــما از همــون اول بــه زمــان کنکــور برســید؛ بلکــه اول بایــد بــا 
نوشــتن زمــان دقیــق، متوجــه بشــید کــه ســرعت و رکوردتــون چقــدره 
و در دفعــات بعــدی ســعی کنیــد ســرعت تســت زنــی خودتــون رو بــه 

زمــان کنکــور نزدیــک کنیــد.
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بهتریــن زمــان بــرای شــروع تســت های جمــع بنــدی کیــه؟ االن بهتــون 
میگــم. خــب همــون طــور کــه از اســمش پیداســت، ایــن نــوع تســت 
بــرای زمــان جمــع بنــدی مطالبــه. زمــان جمــع بنــدی مطالــب کیــه؟ 

زمــان جمــع بنــدی از نیمــه اول فروردیــن و اردیبهشــت بــه بعــده. 
ســواالت کنکورهــای سراســری ســال های اخیــر بهتریــن منبــع 
ــدی  ــه بن ــریع تر و طبق ــرور س ــم م ــه ه ــتن ک ــدی هس ــع بن ــرای جم ب
ــد. ــت کنی ــون رو مدیری ــر زمانت ــم بهت ــید، ه ــته باش ــده تری داش ش

 زدن ایــن تســت ها بــرای شــما شــبیه ســازی کنکــور بــه حســاب میــاد 
و می تونیــد بــا نــوع ســواالت و نحــوه زمــان بنــدی بهتــر آشــنا شــید.

ــا  ــا حتم ــه حتم ــه ک ــت داره این ــدی اهمی ــع بن ــه در جم ــه ای ک نکت
ــد از زدن  ــا بع ــا حتم ــن و حتم ــدی زده بش ــان بن ــا زم ــت ها ب تس
ــدی،  ــع بن ــت های جم ــل تس ــد. تحلی ــل کنی ــا رو تحلی ــت ها، اون ه تس
بــه انــدازه زدن ایــن تســت هــا اهمیــت داره. چــون بــا تحلیــل تســت ها 
یــه مــرور ســریع هــم اتفــاق میافتــه و مطالــب بیشــتر در ذهــن شــما 

تثبیــت میشــن.

دسته سوم: تست جمع بندی

تســت های آزمونــی )کامــا بــر خــاف تســت های آموزشــی( بایــد بــا زمــان 
بنــدی و بــا ســرعت انجــام بشــن. قبــل از شــروع تســت آزمونــی بایــد مــدت 
زمــان اون رو بــرای خودتــون مشــخص کنیــد. چــون اولویــت اصلــی بــا زمــان 
ــداد  ــق و تع ــان دقی ــی، زم ــت های آزمون ــار زدن تس ــر ب ــد از ه ــت. بع هس
تســت ها رو بــرای خودتــون یادداشــت کنیــد تــا متوجــه رکوردتــون بشــید. 
ــداد  ــش و تع ــده رو کاه ــن ش ــان تعی ــدت زم ــار م ــر ب ــد ه ــعی کنی ــد س بع
ــان  ــه مــدت زم ــار ب ــن تکنیــک، هــر ب ــا ای ــد. ب تســت هــا رو افزایــش بدی
ــون کــم  ــان کنکــور برات ــت زم ــر می شــید و مســئله مدیری کنکــور نزدیک ت

کــم ســاده میشــه.
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دوره جمــع بنــدی هــم از نظــر حجــم مباحــث و هــم از نظــر زمانــی، دوره فشــرده ای 
ــه  ــه ک ــک می کن ــدی کم ــع بن ــت های جم ــل تس ــل تحلی ــن دلی ــه همی ــت؛ ب هس
ــاط  ــل اون  نق ــرای ح ــریع تر ب ــید و س ــون آگاه بش ــاظ ضعفت ــریع تر از نق ــی س خیل

ضعــف اقــدام کنیــد.
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- مطالعــه و تســلط بــر دروس: هــدف از تســت زدن اینــه کــه مــا بدونیم 
اون مطلبــی کــه مطالعــه کردیــم، چقــدر تــو ذهنمــون مونــده و چقــدر 
روش تســلط داریــم. پــس همیــن االن فهمیدیــم کــه بــرای تســت زدن 
اول بایــد مطالعــه داشــته باشــیم. اون هــم نــه مطالعــه همیــن جــوری؛ 
مطالعــه درســت، اصولــی و کاربــردی. حتــی بهتــون پیشــنهاد می کنــم 
ــت  ــراغ تس ــد س ــدن دروس نری ــن دور خون ــد از اولی ــت بع ــچ وق هی
آزمونــی. بــرای بــار اول چنــد تــا تســت محــدود آموزشــی بزنیــد و بعــد 
از اینکــه درس رو دوبــاره بازخوانــی کردیــد، بریــد ســراغ تســت زنــی 

آزمونــی.

ــت  ــت زدن درس ــوی تس ــه ت ــه ای ک ــی: نکت ــت زن ــای تس - کتاب ه
وجــود داره اینــه کــه حتمــا از کتاب هایــی اســتفاده کنیــم کــه 
پاســخنامه داشــته باشــن. چــون مــا بــا تســت زدن مباحثــی کــه مطالعه 
کردیــم، قــراره ســطح یادگیری مــون رو بســنجیم و نیــاز داریــم پاســخ 
ــت  ــم درس ــا بتونی ــیم ت ــته باش ــم رو داش ــل کردی ــه ح ــت هایی ک تس
ــف و  ــاط ضع ــه نق ــم و متوج ــخیص بدی ــا رو تش ــودن اون ه ــط ب و غل

ــیم. ــون بش قوتم
بــا ایــن کار وقــت بیشــتری بــرای از بیــن بــردن نقــاط ضعفمــون داریــم؛ 

چــون نســبت بــه اون هــا آگاهیم.

ــد  ــوان، تاکی ــچ عن ــه هی ــا: ب ــت ه ــردن تس ــک ک ــه چ ــه دون - دون
ــک  ــه چ ــه دون ــه ب ــت ها رو دون ــواب تس ــوان ج ــچ عن ــه هی ــم ب می کن
ــش  ــدت کاه ــه ش ــما رو ب ــری ش ــدرت یادگی ــن کار ق ــون ای ــد. چ نکنی
میــده، صبــر شــما رو بــرای بررســی پاســخ از بیــن می بــره و همچنیــن 
مــدت زمــان تســت زدن شــما رو افزایــش میــده. تســت هــا رو حداقــل 
ــون  ــه آزم ــورت ی ــه ص ــت رو ب ــر 10 تس ــی ه ــد. یعن ــا بزنی ــا، 10ت 10ت
ــرای درســت حــل کــردن و پیــدا کــردن  بزنیــد و تمــام تاشــتون رو ب
پاســخ درســت تســت بــه کار بگیریــد )اگــه آزمونــی تســت می زنیــد، 

زمــان مهمــه؛ یادتــون نــره(. 

خفن ترین ریز تکنیک های تست زنی



دپارتمان مشاوره تحصیلی بارسا

WWW.Alimirsadeghi.com 7

بعــد از اتمــام 10تــا تســت، می تونیــد پاســخ هاتون رو از روی پاســخنامه 
ــد،  چــک کنیــد. دلیــل اینکــه می گیــم تســت ها رو دســته بنــدی کنی
ــید  ــه رو می ش ــت روب ــادی تس ــم زی ــا حج ــما ب ــی ش ــه وقت ــه ک این
ــرای  ــد و ب ــرف می کنی ــا ص ــرای زدن اون ه ــادی ب ــت زی ــا وق قاعدت
چــک کــردن پاســخ اون همــه تســت، دیگــه انــرژی نخواهیــد داشــت 
ــاد  ــه ی ــه کار بردیــد رو ب ــرای حــل اون هــا ب و راه حل هایــی هــم کــه ب
ــون رو چــک  ــد جواب هات ــدا هــم احتمــاال فرامــوش می کنی ــد. بع نداری
ــا  ــرای م ــدن، ب ــی نش ــه بررس ــت هایی ک ــب تس ــن ترتی ــه ای ــد و ب کنی

ــن.  ــی میش ــده تلق ــت های زده نش تس

- چــک کــردن پاســخ ســواالت، مهم تــر از تســت زنــی: پاســخ همــه 
ســواالت رو از روی پاســخنامه چــک کنیــد. حتــی ســواالت درســت؛ نــه 
صرفــا ســواالت نــزده و غلــط. ســواالتی کــه بــه هــر دلیلــی نزدیــد یــا 
ــکال( رو  ــع اش ــد از رف ــی بع ــیدید )حت ــواب نرس ــه ج ــد و ب ــط زدی غل
حتمــا عامــت بزنیــد یــا بــه اصطــاح شــماره ســوال رو هایایــت کنیــد 
تــا بعــدا دوبــاره برگردیــد و هایایت هاتــون رو چــک کنیــد و ســواالتی 
کــه نتونســته بودیــد قبــا حــل کنیــد رو حــل کنیــد. بهتریــن زمــان 
ــد از  ــاعت بع ــر ۲۴ س ــده، حداکث ــت ش ــای هایای ــت ه ــرای زدن تس ب

تســت اولیــه ســت. 

- رفــع اشــکال کــردن: اینکــه فقــط تســت بزنیــد و جلــو بریــد کافــی 
نیســت. همون طــور کــه گفتیــم، بررســی نکــردن تســت فــرق چندانــی 
بــا تســت نــزدن نــداره و تســت زدن زمانــی نتیجــه میــده کــه بررســی 
و رفــع اشــکال بشــه. نظــر اغلــب رتبه هــای خــوب کنکــور اینــه کــه 
مهــم ترین بخــش تســت زدن، رفــع اشــکاله. پــس حتمــا بایــد بررســی 
ــد،  ــط زدی ــه غل ــه و اگ ــا ن ــد ی ــد تســت ها رو درســت زدی ــد ببینی کنی
اشــکال کار کجــا بــوده. بــرای رفــع اشــکال کــردن، شــما بــه یــه دفتــر 
احتیــاج داریــد تــا نــکات مهــم رو تــوش یادداشــت و ســواالت الزم رو 

در اون دوبــاره حــل کنیــد.
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بعد از زدن هر تست، ۳ حالت کلی وجود داره که برامون �پیش میاد: 

-یــا جــواب ســوال درســته کــه بــا وجــود درســت بــودن، اگــه پاســخ 
هــم بررســی بشــه ضــرری نمی کنیــد. چــون ممکنــه ســوالی باشــه کــه 
ــاط  ــه نق ــن متوج ــه. همچنی ــته باش ــردن رو داش ــل ک ــاره ح ارزش دوب
ــه جــواب ســوال  قوتتــون می شــید و مطمئــن می شــید کــه شانســی ب

نرســیدید.

-یــا جــواب غلطــه کــه غلــط بــودن ســوال دو حالــت داره؛ یــا متوجــه 
ــو  ــوال رو ت ــاره س ــوده و دوب ــا ب ــون کج ــکال کارم ــه اش ــیم ک می ش
ــا متوجــه نمی شــیم و از جــزوه و کتــاب  ــم، ی دفترمــون حــل مــی کنی
ــا  ــم ت ــت می کنی ــت رو هایای ــود، تس ــر نب ــه موث ــم. اگ ــک می گیری کم

ــیم. ــون بپرس از دبیرم

-یــا نــزده اســت که بــاز هــم ســواالت نــزده دو حالــت دارن؛ یــا روی اون 
مبحــث مســلط نبودیــد کــه خــب در ایــن حالــت بــاز بایــد بــه کتــاب یا 
جــزوه مراجعــه کنیــم و اون مبحــث رو دوبــاره بخونیــد تــا کامــا مســلط  
ــا اینکــه مبحــث رو کامــل خونــده بودیــد موفــق نشــدید  بشــید، یــا ب
ــه جــواب برســید کــه در ایــن صــورت، بایــد مثــل تســت های غلــط  ب

باهــاش برخــورد کنیــد.

ایــن نکتــه رو هــم بگــم کــه بــرای رفــع اشــکال، ســریع نریــد ســراغ 
ــت ها رو  ــون تس ــه اول خودت ــد ک ــتون رو بکنی ــام تاش ــخنامه. تم پاس

حــل کنیــد و اگــه نتونســتید هــم، همــه پاســخنامه رو نخونیــد. 
بلکــه از یــه قســمت پاســخنامه یــه کمــک کوچیــک بگیریــد و دوبــاره 
ــام  ــن کار رو انج ــه ای ــد. اگ ــل کنی ــت رو ح ــون تس ــد خودت ــعی کنی س
ندیــد، مغزتــون بــه پاســخ نامــه عــادت می کنــه و ســر جلســه آزمــون 
هــم مــدام دنبــال پاســخنامه ســت؛ ولــی دریــغ از اینکــه اونجــا دیگــه 
دسترســی بــه پاســخنامه وجــود نــداره. پــس بــه ایــن نکتــه هــم توجــه 

کنیــد.
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یه بار دیگه نکات این قسمت رو مرور کنیم:
         1- مطالعه تر و تمیز و خوب

۲- تست زدن اصولی
۳- رفع اشکال کردن

ــدی،  ــام ب ــق انج ــم رو دقی ــاد دادی ــت ی ــه به ــی ک ــه تکنیک های ااگ
مطمئــن بــاش بــا همــون میــزان مطالعــه قبلــی کــه داشــتی می تونــی 
ــی؛  ــاد کن ــات ایج ــای آزمون ه ــا و ترازه ــو درصده ــاوت ت ــی تف خیل
ــی!!!!! ــت می زن ــر تس ــای برت ــل رتبه ه ــه داری مث ــن دفع ــه ای ــون ک چ

برای ورود به صفحه روی عکس کلیک کنید

وب سایتمون گراممون اینستا

https://www.alimirsadeghi.com/-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.alimirsadeghi.com/-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://www.instagram.com/alimirsadeghi_tahsilii


جهت مشاوره خصوصی 
عدد60 ر ابه سامانه3000909030 ارسال �کنید

کتاب های ویژه بارسا
برای اطالعات بیشتر از هرکتاب روی آن کلیک کنید

https://www.alimirsadeghi.com/-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7
https://www.alimirsadeghi.com/-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/id/2/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87-
https://www.alimirsadeghi.com/-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/id/15/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87
https://www.alimirsadeghi.com/-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/id/31/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7
https://www.alimirsadeghi.com/-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/id/69/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d9%86%d9%87
https://www.alimirsadeghi.com/-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/id/83/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%ae%d9%88%d9%86
https://www.alimirsadeghi.com/-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/id/83/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d8%ae%d9%88%d9%86

