رٍش تست سدى
 )1سَاالت را تِ تزتیثی کِ در دفتزچِ تست هی تیٌیذ  ،پاسخ تذّیذ .اگز در یک درس تسلط
تیطتزی داریذ تزتیة جَاب دادى را تغییز ًذّیذ  .اها اگز ًگزاى ّستیذ کِ هثال تا پاسخ تِ سَاالت
درس خاغی سهاى کافی تزای پاسخگَیی تِ سَاالت درس تعذی را اس دست هی دّیذ  ،تِ ًکات سیز
تَجِ ًوائیذ :
 توام سَاالت دفتزچِ را حذاقل یک تار هطالعِ کٌیذ .کساًی کِ یک درس را تطَر کاهل کٌار
هی گذارًذ خَاُ تِ ایي دلیل کِ آى درس ضزیة کوتزی دارد یا ایي کِ آى درس را تلذ
ًیستٌذ کاهالً اضتثاُ هی کٌٌذ .

 تزخی اس سَاالت را تلذ ًیستیذ ٍلی تطخیع هی دّیذ ٍقت گیز ّستٌذ  ،ایي گًَِ سَاالت را
تا عالهت ضزتذر هطخع کٌیذ ٍ تا قاطعیت ٍ خًَسزدی تطَر هَقت اس آًْا عثَر کٌیذ تا
درهَقع دٍرُ  ،دقت خَد را تِ آًْا اختػاظ تذّیذ .

 هوکي است سَاالتی را اغال تلذ ًثاضیذ  ،ایي گًَِ سَاالت را تا عالهت هٌفی هطخع کٌیذ ٍ
فَراً آًْا را رّا کٌیذ .

 اس ّیج سَالی ًخَاًذُ رد ًطَیذ  .سیزا هوکي است پس اس چٌذ سَال دضَار  ،چٌذ سَال
آساى پیذا کٌیذ .

 ضوارُ تست ّا را تا ضوارُ آًْا در پاسخ ًاهِ هزتة هطاتقت تذّیذ  ،اگز سَالی را اضتثاّی
در پاسخ ًاهِ تا ضوارُ اضتثاُ عالهت تشًیذ  ،هوکي است کِ ایي اضتثاُ تِ تزتیة ضوارُ تا
آخز اداهِ پیذا کٌذ .

 پس اس آى کِ یک تار تست ّای توام درٍس را هطالعِ کزدیذ  ،تِ ساعت خَد ًگاُ کٌیذ ٍ
تثیٌذ چقذر اس کل سهاى اهتحاى تاقی هاًذُ است .

 تَغیِ تسیار هْن  :توام غفحات دفتزچِ سَاالت را  ،تخَتی تزرسی کٌیذ ٍ هزاقة تاضیذ کِ
تعضی غفحات تا تعضی سَال ّا را فزاهَش ًکٌیذ.

●یک ًکتِ تسیار هْن
تعذادی اس داًص آهَساى تِ سَاالت در دفتزچِ پاسخ هی دٌّذ ٍ در پایاى جَاب سَاالت را تِ
پاسخٌاهِ هٌتقل هی کٌٌذ  .تا ایي کار هوکي است ٍقت توام ضَد ٍ فزغت اًتقال را پیذا ًکٌٌذ.
کَضیذى  ،جستي ٍ یافتي ٍ ّزگش تسلین ًطذى راس هَفقیت است.

