


LOGO 

 عدم توجه به
 استرس زمان

 و  
 تسلط نداشتن  اضطراب

 روی 
 مباحث درسی

 عدم دقت در 
 پرکردن

 پاسخ برگ

 انجام عملیات 
 به 

 صورت ذهنی

 بی دقتی
 و 

 عدم تمرکز 
 شانسی 

 پاسخ دادن
 به سواالت

عواملی که موجب عدم موفقیت در 
 شود؟؟؟آزمون می



LOGO 

 از زمان آزمون غافل نشوید
 بیش از حد برای یک درس خاص  

 .وقت صرف نکنید
 پس از اتمام پاسخگویی به هر درس، 

 به ساعت خود نگاه کنید



سواالت را به ترتیب .۱  

 دفترچه پاسخ دهید

سوال را به دقت  .۲
 بخوانید و

 آن را درک کنید

هنگام خواندن سوال .۳
زیر کلمات کلیدی خط  

 بکشید

به مثبت و منفی بودن فعل .۴  

 سوال دقت کنید

سعی کنید ابتدا پاسخ  .۵
را در ذهن خود بیاورید  
سپس گزینه ها را بررسی 

 کنید

هنگام بررسی .۶
گزینه ها،گزینه های  

 نامربوط را حذف کنید

پاسخگویی به  شیوه 
آزمون سواالت 

 تستی



 

LOGO 

۱ 

به ترتیب سواالت دفترچه  
 پاسخ دهید

سواالتی که پاسخ آن ها را 
 می دانید در ابتدا پاسخ دهید

در کنار سواالتی که پاسخ آن 
 (-)را نمی دانید، یک عالمت 

 گذاشته و 
 وقت خود را تلف نکنید

 در کنار سواالتی که به 
 پاسخ آن شک دارید

 یا وقت گیر هستند 
 گذاشته و در (  x) عالمت

 دور اول پاسخگویی،
 

 به آن ها پاسخ ندهید

۲ ۳ 

پس از اتمام دور اول اگر 
زمان باقی بود، به سراغ  
سواالتی بروید که در 

 .دارند(-)کنارشان
دراین صورت شانس 

پاسخگویی به سواالت آسانی 
 را که بلد هستید

 را از دست نمی دهید 



۲ 

۳ 

۱ 

هیچ درسی را به طور کامل  
 کنار نگذارید

 
در هر درس سواالت آسانی 

وجود دارد که حتماً 
 می توانید به آن پاسخ دهید

 موقع پر کردن پاسخ برگ
به شماره ی سوالی که  

گزینه ی مربوط به آن را پر 
 .می کنید، دقت کنید

 
  ۱0پس از پاسخ دادن به هر 

تست شماره ی سوال مورد 
نظر را با پاسخ برگ مطابقت 

 دهید

در زمان پاسخگویی به 
سواالت، ابتدا گزینه مورد  
نظر را در دفترچه انتخاب 

کنید، بعد از مطمئن شدن از 
به خصوص در )صحت آن

(  مورد مسائل ریاضی و علوم
 به پاسخ برگ انتقال دهید

 



LOGO 

 هر سه پاسخ نادرست  
 یک پاسخ درست  

 برد را از بین می

  ( 3سواالت   کل       تعداد )
 (3درست   های تعداد پاسخ) -( های درستتعداد پاسخ)
100 



 تستزنیسنجشی آموزشیتستزنی

 (با نظر مشاور.)بهتر است با فاصله ی زمانی بیش تری از مطالعه انجام شود .بهتراستبالفاصلهیابافاصلهیزمانیکمیازمطالعهانجامشود

برایافزایشمهارتتستزنیوآموختننکاتدرسیانجام
 .میشود

 .برای افزایش سرعت انتقال و حضور ذهن و جامعیت ذهنی انجام می شود

 .پس از اتمام کل تست ها رفع اشکال انجام می شود .پساززدنهرتسترفعاشکالانجاممیشود

 .درصد تست را بگیرید. زمان صرف شده در تست زنی مهم است .درصدگیریانجامنمیشودواهمیتندارد

 (با نظر مشاور.)حتما باید تست زنی کنترل شود زمانصرفشدهدرتستزنیمهمنیست

 (با نظر مشاور.)تعداد تست ها نباید کم باشد .کمیازیادبودنتعدادتستهامهمنیست
پسازرفعاشکالهرتستنکتهیمربوطبهآنبایدنتبرداری

 .شود
 .پس از اتمام آزمون نکات مربوط به تست ها نت برداری می شود

 .بهتر است در حد سختی تست های کنکور باشد .بهتراستتستهایکنکورویاباالترباشد
بهتراستگزینههایغلطودرستتمامتستبررسیوتحلیل

 .شود
گزینه های غلط و درست تست هایی که نزده ایم یا غلط زده ایم بررسی 

 .می شود

 ( برای تمرین افزایش حضور ذهن. )تعدد دروس بهتر است زیاد باشد (برایجلوگیریازخستگی.)تعدددروسبهتراستکمباشد

تنوعتستهابایدزیادباشدوتاحدامکانفرمتستهاتکراری
 .نباشد

 .اگر فرم تستها تکراری هم باشد، اشکالی ندارد


