
  

  باسمه تعالی

  :براي پاسخگویی به سواالت تشریحی عمل به توصیه هاي زیر می تواند مفید باشد

ه شـده را  عنی باید فکر کنیم تا مطالب آموختسواالت تشریحی از نوع یادآوري هستند ی

  .به یاد آوریم و پس از آن پاسخ مطلوب را بسازیم و بنویسیم

با آمـادگی کامـل و نـام و    .ش خاطر و زمینه ساز موفقیت استنام و یاد خدا در جلسه امتحان موجب آرام

  .یاد خدا وارد جلسه امتحان شوید

پاسخگویی را از سواالتی که پاسخ آنهـا  .پس از دریافت برگه سوال به ترتیب شروع به پاسخگویی نمایید

  .به خوبی می دانید و آسان هستند آغاز کنید

ادآوري پاسخ سواالت دیگر در ذهن شما و آرامـش و اعتمـاد   به سواالتی پاسخ دهید که می دانید باعث ی

  .به نفس شما در پاسخگویی به دیگر سواالت می گردد

با دقت و توجه سوال را بخوانید و به کلمات کلیدي که نحوه و نوع پاسخگویی را تعیین مـی کنـد توجـه    

اشـاره کنید،نشـان دهید،شـکل    مقایسه کنید،شـرح دهیـد،نام ببرید،  : این کلمات کلیدي عبارتند از.نمایید

  ....بکشید،مثال بزنید و

  )سواالت چند قسمتی(به سواالتی که بیش از یک پاسخ دارند توجه نمایید

پیش از آنکه یک سوال تشریحی را بنویسید آن را در ذهن خود تنظـیم کنیـد و بـه طـور مختصـر و بـا       

ه جاي پاسخهاي زیاد و حاشیه رفتن روي پاسخ ،سعی کنید پاسـخ مفیـد و بـا    ب. کیفیت خوب بنویسید 

  .کیفیت بدهید

  .همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقص بهتر از هیچ است. حتی االمکان به همه سواالت پاسخ دهید

وقتی در حال پاسخ دادن به یک سوال هستید و مطلبی در مورد سواالت دیگـر بـه ذهنتـان رسـید،این     

ر سوال به صورت ریز یادداشت کنید تا وقتی به آن سوال رسیدید به طـور کامـل مطلـب را    مطلب را کنا

  .بنویسید

  .به زمان امتحان توجه کنید و اگر جواب سوالی را نمی دانید روي ان وقت خود را تلف نکنید

ا را کامـل  قبل از تحویل برگه امتحانی،یک بار دیگر با دقت پاسخها را مرور کنید و در صورت نیاز پاسـخه 

  .زم را بعمل آوریدکنید و یا اصالحات ال

پاسخهایی که خوش خط و خوانا نوشته شده باشند راحت تر تصحیح می شوند و تاثیر مطلوبی بـر نمـره   

  .پس پاسخها را خوش خط و خوانا بنویسید. گذاري فرد تصحیح کننده دارد

  

  

  موفق باشید

  واحد مشاوره
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