داًطجَی ػشیش سالم.
در ضزٍع اهتحبًبت پبیبى تزم لزار داریذ ٍ هی داًیذ کِ ّوِ هب ،لجل اس ثزگشاری ّز اهتحبًی ،درجبتی اس دلطَرُ ٍ تٌص را
تجزثِ کزدُ این کِ اهزی طجیؼی است .ثزای کٌتزل اضطزاة ٍ هَفمیت در اهتحبًبت ،تَجِ ضوب را ثِ ًکبت سیز جلت
هی ًوبیینّ .وچٌیي ضوب هی تَاًیذ ثزای آگبّی ثیطتز اس راّْبی هجبرسُ ثب اضطزاة اهتحبى ،پیبم هطبٍر ضوبرُ ّبی ٍ 5
 10 ٍ 63 ٍ 99 ٍ 01هزکش هطبٍرُ داًطجَیی خبٍراى را هطبلؼِ ًوبئیذ.

(هَاردی کِ ثبیذ لجل اس اهتحبى هذًظز داضت)
 –1اس ًَع اهتحبى (تستی یب تطزیحی ) ثَدى

 –7ثزای اهتحبًبت تطزیحی ٍلت خَد را غزف سبسهبى

آى اطالع داضتِ ثبضیذ.

دادى ٍ اس ًَ ثیبى کزدى هطبلت ًوبئیذ.

 – 9ثزای هزٍر هطبلت اهتحبًی ،ثزًبهِ ریشی

 – 8ثزای اهتحبًبت تستی هطبلجی را کِ لجالً سیز آًْب خط

کٌیذ .اختػبظ جلسبت کَتبُ هذت ثْتز اس یک

کطیذُ ٍ ػالهتگذاری کزدُایذ تأکیذ ثیطتزی کٌیذ.

جلسِ طَالًی است (.رجَع ثِ پیبم ضوبرُ ) 01

 – 9اگز سؤاالت ٍ یب اٍراق اهتحبًبت هیبى تزم ٍ غیزُ را

 – 6در حفع سالهتی خَد کَضب ثبضیذ .اس

داریذ ثِ دلت آًْب را هطبلؼِ کٌیذ تب اضتجبّی کِ در آًْب

پزخَری اجتٌبة ًوبئیذ ٍ اس غذاّبی کن حجن

داضتِایذ دٍثبرُ تکزار ًطَد.

استفبدُ کٌیذ.
 – 1اگز لجالً خَة درس خَاًذُایذ هزٍر آًْب
غجح سٍد لجل اس اهتحبى ،هفیذ خَاّذ ثَد.

 – 01حتوبً ضت اهتحبى  3سبػت خَاة آرام داضتِ
ثبضیذ.
 – 00اس هسبئل اضطزاةسا ،ضت اهتحبى دٍری کٌیذ .هثالً

 – 5حتوبً در جلسبت آخز درٍس ضزکت کٌیذ

اگز اهتحبى لجلی خَد را خزاة کزدُایذ ثِ آى فکز

چَى هؼوَالً اسبتیذ هطبلت اهتحبى را در

ًکٌیذ.

جلسبت آخز هزٍر هی کٌٌذ.
 – 3هحذٍدُ سؤاالت اهتحبًی را پیصثیٌی کٌیذ
ّزچٌذ کِ پیصثیٌی دلیك اهکبىپذیز ًیست
ٍلی هیتَاًیذ هحذٍدُ سؤاالت راحذس ثشًیذ.

 – 09هَلغ هطبلؼِ ،جبی راحت ٍ آرام اًتخبة کٌیذ ٍ
لجبس راحتی ثپَضیذ.
 – 06هثجت اًذیطی را فزاهَش ًکٌیذ .آدهی سبختِ
اًذیطِ خَیص است.

(هَاردی کِ در جزیبى اهتحبى ثبیذ رػبیت ضَد)
 - 1سؼی کٌیذ حذٍد ًین سبػت لجل اس ضزٍع

 – 8حتی ثؼذ اس جَاة دادى توبم سؤاالت ،آًْب را در غَرت

اهتحبى در هحل ثزگشاری اهتحبًبت حضَر داضتِ

داضتي ٍلت ،یکثبر هزٍر کٌیذ.

ثبضیذ.
ٍ – 9سبیل هَرد ًیبس را ّوزاُ داضتِ ثبضیذ.
 – 6سؼی کٌیذ ثِ دستَرالؼولّبی اهتحبى دلت

 – 9در پبسخ دادى ثِ سؤاالت تطزیحی آًچِ اس ضوب
خَاستِاًذ پبسخ دّیذ ًِ درثبرُ اطالػبت دیگزی کِ
هیداًیذ.

کٌیذ .هثالً ًوزُ هٌفی در تستّب در ًظز گزفتِ

 – 01در سؤاالت غحیح – غلط ،هوکي است کِ ثخطی اس

هیضَد یب ًِ ؟

سؤال درست ٍ ثخطی غلط ثبضذ .ثٌب ثز ایي سؤال را تب آخز

 – 1ثؼذ اس ایيکِ سؤاالت اهتحبًی را ثِ دست
گزفتِایذ ثِ خَد تلمیي کٌیذ کِ اس ػْذُ آًْب
ثزخَاّیذ آهذ.
 – 5سؤاالت اس ّز ًَع ثبضٌذ ثْتز است کِ اٍل سزیغ
ثِ توبم سؤاالت ًگبُ کٌیذ ٍ ثِ سهبىثٌذی آًْب تَجِ
ًوبئیذ.
 – 3سؼی کٌیذ ثب دلت کبر را ضزٍع کٌیذ اگز ثِ
سؤاالتی رسیذیذ کِ جَاة آى را هطوئي ًسیتیذ
جبی آى را خبلی ثگذاریذ ٍ ثِ سؤاالت دیگز ثپزداسیذ.
 - 7هحذٍدُ جَاة ّز سؤال را هطخع کٌیذ.

ثخَاًیذ ٍ ثِ ثخصّبی هختلف آى دلت کٌیذ .تجزثِ ًطبى
دادُ است کِ اضخبغی کِ ًسجت ثِ درستی هفَْم ػجبرتی
ضک هیکٌٌذ ،اغلت ،اٍلیي تطخیع آًْب درست ثَدُ است.
 – 00در اهتحبًبت چٌذ گشیٌِای پیص اس آىکِ یک گشیٌِ را
اًتخبة کٌیذ ّوِ پبسخّب را ثِ دلت ثخَاًیذ.
 – 09ثب ایي ػمیذُ کِ حتوبً غذدرغذ سؤاالت را جَاة
خَاّیذ داد در جلسِ اهتحبى حبضز ًطَیذ ّزچٌذ کِ اس
لحبظ آهبدگی کوجَدی ًذاریذ .چَى اگز ًتَاًیذ ثِ ثؼضی اس
سؤالّب هخػَغبً سؤال اٍل جَاة دّیذ دچبر اضطزاة ٍ
دلطَرُ ضذُ ٍ تأثیز هٌفی ٍ ًبهطلَثی خَاّذ داضت.
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