
 

 هنر آزمون دادن

 آزمون هجلسصحیح در رفتارهای 

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

 های غیرعلمي خود را به حداقل برسان.ـ دقت و تمركز خود را باال ببر و اشتباه 2

شويد اما پس چك كردن كليد آزمون، افسرده يا ي آزمون خارج ميآموزاني هستيد كه قبراق و سرحال از جلسهآيا شما هم جزو آن دسته از دانش
بيق دادن توجهي در تطها مربوط به بد خواندن صورت سوال و بيدقتيايد كه بيشترين بيگوييد. احتماالً متوجه شدهعصباني به زمين و زمان ناسزا مي

حل ساده چنين خطاهايي را كه به آن خواهيم به شما كمك كنيم تا با پيشنهاد چند راهي پاسخ برگ بوده است. حال ميي سوال با شمارهدرست شماره
ها آن كمي در مورد آنكنيم و بعد از جا تعدادي از اشتباهات غيرعلمي را به شما معرفي ميگويند به حداقل برسانيد. در ايناشتباهات غيرعملي مي

 دهيم.توضيح مي
وارد نماييد.  28ي تست را اشتباهاً در شماره 27فرضاً پاسخ تست  ي سوال، حين انتقال پاسخ در پاسخ برگ:عدم تطبيق درست شماره   الف

 ي پاسخ()اشتباه در شماره
 2ي دست آمده و در گزينهبه 3را كه عدد  52مثالً پاسخ سوال  ايد:دست آوردهرقم با عددي كه به عنوان پاسخ سوال بهي همانتخاب گزينه   ب

 ي گزينه(وارد كنيد. )اشتباه در شماره 3ي درج شده است، اشتباهاً در گزينه
شود بخوانيد كه باعث مي« شودميرا  شودنميو يا  استرا  نيست»به عنوان مثال افعالي مانند  عجله كردن در خواندن صورت تست:   پ
شويد چند بار ي نادرست را انتخاب كنيد. تعجيل در خواندن سوال عواقبي چون نفهميدن هدف سوال را هم به همراه دارد، به فرض مجبور ميگزينه

 «.از هول حليم توي ديگ نيفتيد»آن را بخوانيد. پس مراقب باشيد تا 
2رببه فرض جواب ض دقتي در محاسبات:بي   ت  بنويسيد يا منفي را در محاسبات حذف كنيد كه بسيار شايع است. 5را  3

ها فكري كرد، البته ما گيرد و بايد از همين حاال براي آنگران كنكور را به بازي ميي بسياري از تالشبه هر صورت اين اشتباهات غيرعلمي، رتبه
 ها جلوگيري كنيد.كارگيري اين پيشنهادات از بروز دوباره و چندباره آنكنيم و اميدواريم تا با بهي را با شما مطرح ميجا چند پيشنهاد كاربرددر اين
 و .... خط بكشيد. است، نيستها، كلمات كليدي از قبيل ـ در هنگام خواندن صورت سوال،؛ زير نكات مهم مثل فرمول 1
 ي پاسخ برگ تطبيق دهيد.ي سوال را با شمارهسوال، شماره 10ـ عادت كنيد كه بعد از خواندن هر  2
خواني آن هستيد و اگر اشتباه ـ صورت سؤال را با تمركز و طمأنينه بخوانيد. يادتان باشد اگر مفهوم سوال را متوجه نشويد مجبور به دوباره 3

 .متوجه شويد، جواب را غلط خواهيد زد. پس در خواندن صورت سؤال عجله نفرماييد
ي گزينه، باشد. در چنين مواقعي آژير خطرتان را به صدا درآوريد و دقت كنيد كه به جاي شماره 4يا  3، 2، 1ـ ممكن است جواب تست، مقادير  4

 نامه كنيد.را وارد پاسخي درست را خط بكشيد و سپس آنتوانيد براي اطمينان بيشتر ابتدا دور گزينهآمده وارد نشود. ميعدد به دست
 تان را كم كنيد. توانيد اشتباهات غيرعلميكارگيري پيشنهادهاي فوق، ميبا به

 
 

 ها:اندر فوايد استفاده از اين روش
 

 هاخواني صورت سوال و يا گزينهـ جلوگيري از دوباره
 ي آزمونـ باال رفتن دقت و تمركز در جلسه

 ـ كاهش اشتباهات غيرعلمي و افزايش درصدتان
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