هنر آزمون دادن
رفتارهای صحیح در جلسه آزمون
 1ـ روش يك تیك ( ،)دو تیك ( )را برای سوالهای سخت يا وقتگیر بهكار ببر( .مديريت زمان «)»1
 2ـ دقت و تمركز خود را باال ببر و اشتباههای غیرعلمي خود را به حداقل برسان.
 3ـ قبل از اينكه خسته شوی استراحت كن.
 4ـ زمان پاسخ گويي به هر درس را به آن درس اختصاص بده ( .مديريت زمان «)»2
 5ـ درسها را به ترتیب و نظمي كه برايت بهتر است و به آن عادت داری پاسخ بده( .از اين شاخه به آن شـاخه
نپر!) (مديريت زمان «)»3
 6ـ بر شرايط سخت محیط آزمون دادن غلبه كن.

ال شانسي بزن( .انتخاب نكن!)
 7ـ اگر بین دو گزينه شك داشتید ،يكي را كام ً
اگر بهطور قطع و يقين تشخيص داريد كه دو گزينه نادرست است و بين دو گزينهي ديگر شك داشتيد (شك  2از  )4چه ميكنيد؟ خيليها كه

ﻣ

خودشان را بدشانس ميدانند از انتخاب شانسي بين دو گزينه پرهيز ميكنند تا مبادا نمرهي منفي نصيبشان شود.

ﺎور
ﺸ

اما علماي علم آمار ميفرمايند در شك « 2از  »4احتمال انتخاب درست و غلط  50ـ  50است .بنابراين اگر مثالً در  10سؤال شك « 2از  »4داشته

باشيد و آنها را شانسي پاسخ دهيد( ،بيشترين احتمال اين است كه)  5سؤال درست خواهد بود كه به آنها  5نمرهي مثبت تعلق ميگيرد و  5سوال

هﺑ

غلط خواهد بود كه  5نمرهي منفي خواهد داشت؛ حال اگر نمرهي منفي را از نمرهي مثبت كم كنيم  3 1نمرهي مثبت برايتان ثبت ميشود .حتي اگر
3
3
بدشانس باشيد و  4درست و  6غلط بزنيد ،باز هم  2نمرهي مثبت دشت ميكنيد و حتي اگر خيلي بدشانس باشيد و  3درست و  7غلط بزنيد باز هم 2
3
نمرهي مثبت ميگيريد .اما اگر از اين بيشتر بدشانسيد اصالً كنكور ندهيد!! .يادآور ميشويم براي براي اقدام به اين عمل اول از وجود دو گزينهي

ﻠﻰ
ﺎﻋ

غلط مطمئن شويد وگرنه قانون احتمال  50ـ  50در مورد آن صدق نميكند .خيليها ميگويند ما خيلي بدشانسيم ،وقتي بين دو گزينه شك داريم ،حتماً

گزينهي غلط را انتخاب ميكنيم .صد البته به اين دوستان ميتوان گفت كه اشكال كار در همين انتخاب شما است ،زيرا هميشه طراحان سؤال

ﯿﻦ
اﻣ

سعيميكنند گزينهها را طوري طراحي كنند تا داوطلباني كه به طور نسبي از يك موضوع اطالع دارند ،به اشتباه كنند .بنابراين اگر شما بين دو گزينه
شك داشتيد ،كامالً شانسي (شير يا خط) يكي را بزنيد و هرگز يكي را بر ديگري ترجيح ندهيد.

شايد الزم به گفتن نباشد كه استفاده از اين روشها فقط و فقط زماني معقول است كه شما بين دو گزينه شك داشته باشيد و به هيچ وجه نتوانيد

* اين يك شوخي است هيچكس تا اين اندازه بدشانس نيست.

ﯿﻪ
ﺎدﻗ

☺ در آخر توصيه ميكنيم يك سكه براي شير يا خط كردن همراهتان باشد!

ﺻ

گزينهي درست را بيابيد.

