
 آزمون مهارت

 

 شب قبل از آزمون را راحت بخوابيد و مطلقاً تا دير وقت بيدار نباشيد. -1

كند و در نهايت اطالعاتي مطالعة شب قبل از آزمون يا صبح آزمون ايجاد اضطراب و تداخل در يادگيري مي -2
 شود.شود كمتر از اطالعاتي است كه از ذهن خارج ميكه وارد مي

 دقيقه نرمش صبحگاهي داشته و بعد صبحانه بخوريد. 51حتماً روز آزمون  -3

معموالً هر آزمون داراي چند سؤال دشوار، چند سؤال آسان و تعداد زيادي با دشواري متوسط است. بنابراين،  -4
مورد به خود راه ندهيد. اگر قرار باشد همة پرسشها دشوار باشند اين دشواري براي همة شركت نگراني بي

 ان خواهد بود.كنندگ

در جلسة آزمون، نخست همه پرسشها را سريع و ظرف تنها چند ثانيه يك نگاه بيندازيد و بعد از پرسش يك  -5
به بعد تالش كنيد كه به پرسشها پاسخ دهيد. هر پرسش كه آسان است را سريع پاسخ داده و اگر پرسش نياز 

اول پرسشهاي آسان را پاسخ  به فكر كردن دارد آن را رها كرده و سريع به پرسش بعدي رجوع كنيد. يعني
داده و بعد پرسشهاي متوسط و بعد پرسشهاي دشوار را پاسخ دهيد. هيچگاه وقت خود را صرف يافتن پاسخ 

 نه گذشتن از پرسشهاي دشوارايد. يك پرسش دشوار نكنيد در حالي كه هنوز پرسشهاي ديگر را پاسخ نداده

 .دانش باالي فرد است بلكه بيانگر مهارت و نشانه ضعف نيست، تنها

 
گذاريد هر بار دقت كنيد كه دقيقاً جلوي همان پرسش عالمت پاسخ را بگذاريد وقتي در پاسخنامه عالمت مي -6

پاسخنامه  دهيد جاي آن درو به ترتيب و توالي تكيه نكنيد. در آن صورت وقتي يك پرسش را موقتاً پاسخ نمي
 د شد.خالي خواهد ماند و به اشتباه پر نخواه

متن پرسش )ساقه( را هميشه به دقت بخوانيد و پيش از پاسخ دادن مطمئن شويد كه پرسش را يك بعدي  -7
ايد. زيرا هميشه اين احتمال وجود دارد كه پرسش را از يك زاويه بخوانيد در حالي كه منظور طراح نخوانده

 سؤال يك جنبة ديگر باشد.

ه رسد بسنده نكنيد. توجه داشتميبه يك گزينة خاص كه به نظر درست ها را به دقت بخوانيد وتمام گزينه -8
 كند تا مطمئن شود شما بر اينهاي انحرافي و گول زننده استفاده ميباشيد كه طراح سؤال معموالً از گزينه

 ايد. گر چه در يك آزمون استاندارد نبايد دقت آزمودني را سنجيد ولي معموالً پرسشها چندانحسطه چيره
 شوند.استاندارد طراحي نمي

پس از آن كه پرسشهاي آسانتر را پاسخ داديد به سراغ پرسيشهاي دشوارتر برويد و از روش مهندسي معكوس  -9
خواهيد حدس بزنيد دست كم دو گزينه را كه مطمئن دانيد و مياستفاده كنيد. يعني اگر پاسخ درست را نمي

 درصد شود. 15خارج كنيد تا احتمال درستي پاسختان هستيد نادرست هستند از حدسهاي خود 

 تر هستند احتمال زيادتري دارد كه پاسخ درست باشند.هايي كه طوالنيگزينه-11

و نيز مثبت يا منفي بودن فعل جمله دقت كنيد. گاهي از شما  قيود پرسشدر متن پرسش همواره به -11

 ؟«شودمي»؟ نه آن كه چه «شودنمي»پرسند كه چه مي

يكبار شمارة هر پرسش را با گزينة انتخاب شده كنترل كنيد كه اشتباه عالمت نزنده بعد از اتمام آزمون حتماً -12
 باشيد.



دهيد تنها به پاسخ همان پرسش فكر كنيد و پرسشهاي ديگر را از ذهنتان زماني كه به يك پرسش پاسخ مي -13
 دور كنيد.

 .ها راحت تر شودسوال ها هم عالمت بزنيد تا چك كردنسوال دفترچهها را در بهتر است كه جواب سوال-14

نشويد. مطمئن باشيد  دانستيد، مضطرب و مايوسهايي را نميسوال اگر در سر جلسه آزمون پاسخ سوال يا -15
يك درس قرار نيست كه شما به تمام سواالت  دانند ومثل شما پاسخ اين سوال را نمي كه اكثر داوطلبان هم

 .دهيد پاسخ

هايي كه در سوال هاي وقت گير ياخود سرسوالهاي يك درس با هم برابر است. پس بيارزش تمام سوال -16
 .مورد پاسخ صحيح آنها مردد هستيد، وقت خود را تلف نكنيد

د. مگر آن تر هستنرسند درستشود پاسخهايتان را عوض نكنيد. معموالً اولين پاسخهايي كه به ذهن ميتا مي -17
 كه صددرصد مطمئن باشيد پاسختان اشتباه است.

 اگر دو گزينة متضاد و متناقض وجود داشته باشد به احتمال بسيار زياد يكي از آنها پاسخ درست است. -18

 كدام پاسخ درست نيستند.همچنين اگر دو گزينه متشابه باشند به احتمال زياد هيچ-19

هاي درست معموالً هاي غلط وجود دارد و گزينهقيود تأكيد مثل: هميشه، مطلقاً، هيچكس معموالً در گزينه -21
 قيود احتمالي مانند: احتماالً، بيشتر اوقات، معموالً و مانند آن دارند.

اگر در ميانة آزمون ذهنتان قفل شد نگران نشويد. كافي است سرتان را از روي برگه برداشته چند نفس عميق  -21

بكشيد و بيسكويت يا آبي بخوريد. چند بيت شعر را از بر بخوانيد يا به يك لطيفه فكر كنيد تا حال و هوايتان عوض 

 شود.
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