
 
 

  

 

                      

                        

 :زنی هم در مورد تست منکاتی                

 چه در مفاهیم ،چه در تست در درجه اول نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید .-۱                    

 

 وانایی خود  نیاز به پاسخگویی همه سواالت نیست بسته به تعداد سواالت و ت-۲                 

 سخ دهید . میتوانید به سواالت پا                 

 

 جهت پاسخگویی به سواالت هر درس ، برای خود زمانی در نظر بگیرید .  -۳              

 توجه به زمان از نکات ضروری است .                   

 

 اگر آسان بود پاسخ دهید ، کردهسوال را به صورت روز نامه وار مطالعه  الف ( توجه :                 

 د . بذاری (  -بشان را نمی دانید عالمت )االتی که جوا: در کنار سوب               

 

 ج:کنار سواالت سخت یا دشوار و یا وقت گیر و سواالتی که بین دو گزینه آن شک                

 ضربدر یا مثبت قرار دهید .  عالمت دارید                    

 

 قی مانده بود ،سراغ  ا ن براتون بدر پایان هر درس از دفترچه اگر زما -۴               

 سواالت وقت گیر یا دشوار بروید .                 

 

 

 



 

            

 

                  

 

                 

 آورید ،  می م دهید وقت اضافه در پاسخ به سواالت ،اگر تمام تکنیک ها را انجا -۵              

 ء نقاط قوت شماست یا بروید یا مباحثی که جز ه سراغ دروس با ضرایب باالتر ب                 

 یشتری روی آن دارید . تسلط ب               

 

 خود را نید ، در پاسخ به هر سوال تمرکز کنگاه  و اجمالی  به ترتیب سواالت را -۶               

 ل مورد نظر بگذارید  فقط روی سوا                  

 را افزایش می دهد .   بقیه سواالت تنها استرس شما پاسختوجه به                  

 

 خود ، وارد پاسخنامه کنید  اب جو  از  پس از اطمینانواالت را س  -۷               

 رعت عمل داشته باشید ( )برای اینکار س                

 

 شود بسیار دقت کنید   االت و گزینه ها به کار برده می که در سو افعالیبه -۸              

 ست ؟ مثال کدام گزینه نادرست است / درست ا                   

   می باشد  بود /نبود    ........می باشد / ن                   

 ،  دار استرس شوید ،اگر استرس خود را مدیریت نکنیبتدا ممکنه دچ در ا -۹               

 های غلط بیشتری خواهید داشت .  پاسخ                    

 

 که اطمینان از اشتباه بودن یی ها گزینه روی گزینه ها را به دقت بخوانید و بر -۱۰           

 آن دارید خط بکشید ، اصطالحا حذف گزینه کنید .                

 

 



 

 

             

 

 

       

                    

 داشته  دروسی که با اعداد سر و کار دارند ، دقت در سواالت ریاضی یا  -۱۱                   

 رتان با شماره گزینه اشتباه گرفته نشود .  باشید  جواب آخ                      

  

 ، شاید همان ها جواب درست باشد   نترسیدی طوالنی از گزینه ها -۱۲                    

 گاهی همان ها سوال های آسانند .   نترسیدطوالنی  از سواالت                         

 

 . کردن جواب تست در پاسخنامه به شماره سوال دقت کنید  به هنگام وارد -۱۳                  

 

 بعضی از ما اول تمام سواالت را پاسخ داده و سپس در آخر  :  خطای بزرگ -۱۴                   

 وارد میکنیم  پاسخنامه پاسخها را در برگه                     

 این کار بسیار اشتباه است  چرا ؟؟؟؟؟                    

 رد برگه  پاسخها را وااول اینکه ممکن است بعد از اینکار وقت کم آورید و نتوانید                    

 کنید .                    

 تباه وارد کنید و سواالت بعدی  را در برگه پاسخنامه اش پاسخها   هکن مم دوم اینکه                    

 با پاسخ ها همخوانی نداشته باشد .                       

 

 

 

 


