در اﻳﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪي اول :ﺗﺴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ:
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادي ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ .در دروس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳـﻚ ﺗـﺎ دو روز ﭘـﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي درس
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ زدن ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﻣﺎ ،در دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺣـﻞ ﻛﻨﻴـﺪ .ﺣـﺪود
ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ را در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ آنﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﻌﺪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎ را در ﻫﻤﺎن روز ﻳﻚﺟﺎ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ )زﻳﺮا آﻣﺎر ﺗﺴﺖ زدن ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد(.
ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ آنﻫﺎ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ 60 ،ﺗﺴـﺖ را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ آنرا در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ و در ﺳﻪ روز ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ  20ﺗﺴﺖ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺮور ﻛﺮدهاﻳﺪ
و آﻣﺎر ﺗﺴﺖ زدن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻮن ﻫﺪف آﻣﻮزش اﺳﺖ وﻗﺖ و درﺻﺪﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﻳﻚ ﺗﺴﺖ ،ﺣﺘﻲ ﻳﻚ رﺑﻊ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ ،وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﻞ ﻫﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ آنرا در ﻛﺘﺎب ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ دادهاﻳﺪ در اوﻟـﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻊ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ
ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ دادهاﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آن را
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ؛ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺘﻪاي ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدهاﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را ﺑـﺮاي ﺑـﺎزﻧﮕﺮي در
ﺑﺮﮔﻪاي ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺴﺘﻲ را ﻧﻤﻲداﻧﺴـﺘﻴﺪ در اوﻟـﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻊ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ
ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ آن ،ﻣﺠﺪداً آنرا ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎً در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دور ﺷﻤﺎرهي ﻫﺮ ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ داراي ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻳﻚ داﻳﺮه ﺑﻜﺸﻴﺪ .و
اﮔﺮ ﺗﺴﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺑﻌﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ )ﺣﺪود ﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎ( در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻧﺰﻧﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﺴﺖﻫﺎ را زدﻳﺪ و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را در ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ده ﺗﺎ ،ده
ﺗﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ،زﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺻﺪﮔﻴﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪي دوم :ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ:
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ زدﻳﺪ و آن ﻣﺒﺤﺚ را ﺧﻮب ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮﺧﺘـﻪﻫﺎﻳﺘـﺎن ﻣـﻲرﺳـﺪ.
ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود  10ﺗﺎ  20روز ﭘﺲ از ﺗﺴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺰﻧﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﮔﻪي ﻧﻜﺎت ،اﺑﺘﺪا ﺗﺴـﺖﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻜﺘﻪدار ) دور ﺷﻤﺎره ﺳﺆال آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪهاﻳﺪ (.ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ دادهاﻳﺪ )در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آنﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدهاﻳﺪ( و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ
آنﻫﺎ را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻴﺪ )در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آنﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ زدهاﻳﺪ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،زﻣـﺎن و
درﺻﺪﮔﻴﺮي ﻫﺮ دو ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ از  80ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ
درﺳﺖ دادﻳﺪ در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ دادﻳﺪ ﻋﻼﻣﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ را ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .در اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺮ درﺻﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮور ﻛﺮده و ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ .و اﮔﺮ درﺻﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮد از ﺗﺴـﺖﻫـﺎي
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ )ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮﺑﻊ اول آنﻫﺎ ﻋﻼﻣﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد (.و از ﺧﻮدﺗﺎن آزﻣﻮن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﺖ زدن در زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﻜﻮر اﺳﺖ) .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﻜﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ(.
ﻣﺮﺣﻠﻪي ﺳﻮم :ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي:
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و زدن ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت در ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻲرﺳﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي زدن اﻳﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎ اﻳﺎم ﻧﻮروز و ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﮔﻪي ﻧﻜﺎت ،اﺑﺘﺪا ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻧﻜﺘﻪدار ،ﻏﻠﻂزده و ﻧﺰده را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻛـﻪ در ﻛﻨﻜـﻮر اﺳـﺖ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺘﻨـﻮع
)ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ (.اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻠﻂ زدﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﺪ را ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻤﺎً ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ روز از
ﺧﻮدﺗﺎن آزﻣﻮن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ روش ﺑﺎ دﻳﺪن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻨﺎر ﺗﺴﺖﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﻣﻮرد ﻫﺮﺗﺴﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ .و ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺷﻤﺎ ﻫـﻴﭻ ﺗﺴـﺘﻲ را ﺑﻴﻬـﻮده
ﺣﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ و زﻣﺎﻧﺘﺎن را در زدن ﺗﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﭼﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻨﻴﺪ؛ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﺴـﺖﻫـﺎ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻳﻚ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد.
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻋﻼﺋﻢ در ﺻﻔﺤﻪي ﻛﺘﺎﺑﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي روي ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎب ﻧﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد.

