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تکنیک های تست زنی موفق در آزمون وکالت

تست زنی مسلط و قوی یک هنر و مهارت است و باید حاوی نکات ذیل باشد :
الف -محو سوال شوید :

در اولیــن قــدم شــما بایــد آنقــدر ســوال را دقیــق و کلمــه بــه کلمــه و عمیــق بخوانیــد کــه محــو آن شــوید و کامــا بفهمیــد یــا بــه عبــارت
دیگــر کامــا درک کنیــد کــه ســوال از شــما چــه میخواهــد .ایــن کار بایــد ظــرف  20ثانیــه صــورت گیــرد اگــر بیــش از ایــن طــول بکشــد حلقــه
مدیریــت زمــان شــما مفقــود شــده و رشــته کار از دســتتان در خواهــد رفــت .ایــن فــن  %25از مهــارت تســت زنــی شــما را تشــکیل میدهــد.

ب -به هارمونی پاسخها توجه کنید :

در هــر چهــار گزینــه یــک نظــم و ترتیــب و هارمونــی و چینــش خاصــی بــه چشــم میخــورد یــک هماهنگــی بیــن گزینــه
هــا وجــود دارد .بــه ایــن معنــی کــه لغــت اول هــر گزینــه بــا لغــت اول گزینــه یــا گزینــه هــای دیگــر یکســان اســت

مثال
الف) عقد رهن باطل است

ب ) عقد اجاره فقط منفسخ میشود

ج ) عقد اجاره هم به تبع عقد صلح صحیح است

د ) عقد رهن و صلح صحیح ولی عقد اجاره به دلیل
فقدان قصد مشترک باطل است.

به هارمونی پاسخها توجه کنید
در چهــار گزینــه فــوق شــما مشــاهده میکنیــد کــه لغــت اول هــر
چهــار گزینــه عقــد اســت و ایــن یعنــی همــان هارمونــی و هماهنگــی
بیــن گزینــه هــا.
ممکــن اســت فقــط ســه تــا یــا دو تــای لغــت اول هــر گزینــه یکســان
باشــد و ممکــن اســت هیــچ یــک از لغــات اول هــر گزینــه یکســان
نباشــد و لغــات آخــر هــر گزینــه بــا یــک یــا دو یــا ســه گزینــه دیگــر
یکســان باشــد و ممکــن اســت نــه لغــت اول دو گزینــه و بــه باالتــر و
نــه لغــت آخــر دو گزینــه و بــه باالتــر بــا هــم یکســان نباشــند ولــی
بــاز هــم در ترکیــب بنــدی و ســاختمان ادبــی کل جملــه هــر گزینــه
ایــن هارمونــی و هماهنگــی بــه چشــم میخــورد.
غیــر ممکــن اســت کــه ســوالی بــه نوعــی ایــن هارمونــی و هماهنگــی
را در خــود نداشــته باشــد اگــر اینطــور باشــد

سوال طرح شده یا اشتباه است و یا استاندارد نیست.
شــما بایــد هــر چهــار گزینــه را یــک بــار عمیــق بخوانیــد و بــه ایــن
هماهنگــی و هارمونــی بیــن گزینــه هــا دقــت کنیــد .بــرای ایــن کار
هــم فقــط  20ثانیــه زمــان داریــد .ایــن فــن  %25از مهــارت تســت
زنــی شــما را تشــکیل میدهــد.
تــا االن  40ثانیــه از زمــان  1دقیقــه ای فرصــت شــما بــرای هــر ســوال
ســپری شــده و فقــط  20ثانیــه دیگــر بــرای پاســخگویی بــه آن ســوال
فرصــت دارید.
دو تکنیــک الــف و ب بــه تنهایــی  %50از مهــارت تســت زنــی شــما
را تشــکیل میدهنــد.

ج -شناسایی گزینه صحیح :

و حاال نوبت به شناسایی پاسخ صحیح میرسد .شما باید جواب درست را به شکل ذیل شناسایی کنید :

*** یکــی از گزینــه هــا کامــا پرتــه .بــه قــول معــروف ایــن گزینــه اصــا تــو بــاغ
نیســت یعنــی اشــتباه بودنــش داره جیــغ میزنــد کامــا فاحــش و معلــوم اســت کــه
اشــتباه اســت .بــه نحــوی گذاشــتن ایــن گزینهبــرای تســت دادن یــک پوینــت و آوانــس
و شــانس خــوب بــه داوطلــب اســت .داوطلبانــی کــه ایــن گزینــه کــه مــن اســمش را
گذاشــتم گزینــه « چــی داره میگــه ؟ « را بــه عنــوان جــواب ســوال انتخــاب میکننــد
داوطلبانــی هســتند کــه معلــوم اســت تفننــی در آزمــون شــرکت کــرده انــد و هیــچ
ســرمایه گــذاری بــرای قبولــی در آزمــون نکــرده انــد.

*** یکــی دیگــر از گزینــه هــا تقریبــا شــبیه بــه همــان گزینــه کامــا پــرت اســت ولــی
یــک مقــداری پختــه تــر از آن گزینــه اســت شناســایی ایــن گزینــه بــه خاطــر نزدیــک
بودنــش بــه گزینــه کامــا پــرت آســان اســت.
داوطلبانــی کــه قانــون را ســطحی خوانــده انــد و یــا نــکات مجموعــه قبــل از شــروع
آزمــون را ناقــص اجــرا کــرده یــا اصــا اجــرا نکــرده انــد همیــن گزینــه را بــه عنــوان
جــواب ســوال انتخــاب میکننــد یکــی دیگــر از گزینــه هــا تقریبــا شــبیه بــه همــان گزینــه
کامــا پــرت اســت ولــی یــک مقــداری پختــه تــر از آن گزینــه اســت شناســایی ایــن
گزینــه بــه خاطــر نزدیــک بودنــش بــه گزینــه کامــا پــرت آســان اســت.
داوطلبانــی کــه قانــون را ســطحی خوانــده انــد و یــا نــکات مجموعــه قبــل از شــروع آزمــون را ناقــص اجــرا کــرده یــا اصــا اجــرا نکــرده انــد همیــن
گزینــه را بــه عنــوان جــواب ســوال انتخــاب میکننــد.
در اینجــا دو گزینــه حــذف شــده و دو گزینــه دیگــر باقــی مانــده .ایــن دو گزینــه از حیــث اســتداللی و منطقــی کامــا صحیــح و نزدیــک بــه
هــم هســتند ولــی از حیــث مســتند قانونــی فقــط یکــی از ایــن دو صحیــح میباشــد.
طراحان سوال با گذاشتن این گزینه که به گزینه انحرافی مشهور است برای شما داوطلبان عزیز تله گذاری میکنند.
این گزینه به قدری شبیه به گزینه کامل و صحیح است که تبدیل به بدآلن شده است.
بــه نظــر مــن اگــر طراحــان ســوال چنیــن گزینــه ای را در تســت هــا قــرار نمیدادنــد اکثــر قریــب بــه اتفــاق داوطلبــان در آزمــون وکالــت قبــول
میشــدند .همیــن گزینــه اســت کــه باعــث میشــود خیلــی هــا قبــول نشــوند.
داوطلبانــی کــه از تکنیــک تســت زنــی ضعیفــی برخوردارنــد ایــن گزینــه را بــه عنــوان پاســخ صحیــح انتخــاب میکننــد .در اینجاســت کــه همــان
کتابهــای تســتی کــه بایــد تهیــه میکردیــد و تســتهایش را بــا دقــت میزدیــد تــا مهــارت تســت زنیتــان بــاال بــرود بــه درد شــما میخــورد.

و باالخره نوبت رسید به جواب درست.
گزینــه ای کامــل همــراه بــا اســتدالل و اســتناد قانونــی .ایــن گزینــه از ایــن جهــت
جامــع کــه هــم اســتدالل قانونــی دارد و هــم اســتناد قانونــی و از ایــن جهــت مانــع
اســت کــه از مــوارد اضافــی و زائــد کــه هیــچ ربطــی بــه جــواب ســوال نــدارد در آن بــه
چشــم نمیخــورد .بــه تعبیــر مــن ایــن گزینــه یــک گزینــه خالــص و پــاک اســت .مثــل
گوشــت قرمــز خالصــی اســت کــه همــه چربیهــا و اضافــات آن جــدا شــده اســت و آمــاده
خــوردن اســت .داوطلبانــی کــه همــه نــکان قبــل از شــروع آزمــون را بــه طــور کامــل
و بــی عیــب و نقــص اجــرا کــرده و همچنیــن بــا تمریــن فــراوان و کار کــردن روی
کتابهــای تســت مهــارت تســت زنــی خــود را بــاال بــرده انــد ایــن گزینــه را بــه عنــوان
پاســخ صحیــح کــه صحیــح هــم هســت انتخــاب میکننــد و چنیــن داوطلبانــی در آزمــون
وکالــت بــدون شــک قبــول خواهنــد شــدو ثمــره زحمــات و تــاش خــود را خواهنــد دیــد
و طعــم شــیرین آن را خواهنــد چشــید.

شناســایی گزینــه صحیــح بایــد ظــرف  10ثانیــه صــورت پذیــرد و ایــن فــن %25
از مهــارت تســت زنــی شــما را تشــکیل خواهــد داد.

د -قاطعیت در پاسخ داشته باشید و هر پاسخ را تثبیت کنید :
این مرحله آخرین مرحله از مراحل چهارگانه مهارت تست زنی است.
در ایــن مرحلــه داوطلــب بایــد پــس از شناســایی گزینــه صحیــح بــا قاطعیــت و بــدون تجدیــد نظــر و بازنگــری در ســوال آن گزینــه را
در پاســخنامه پــر کنــد و دیگــر راجــع بــه آن ســوال هیــچ فکــری نکنــد و بالفاصلــه بــه ســراغ ســوال بعــدی بــرود هرگونــه بازنگــری
و تجدیــد نظــر و تجدیــد عقیــده در شناســایی گزینــه صحیــح کار شــما را خــراب خواهــد کــرد و باعــث میشــود کــه شــما آن گزینــه
ای را کــه درســت شناســایی کــرده بودیــد از دســت بدهیــد و یکــی از آن ســه گزینــه غلــط را انتخــاب کنیــد و همچنیــن ضربــه جبــران
ناپذیــری بــه مدیریــت زمــان شــما نیــز وارد خواهــد کــرد.
برای انجام این کار هم  10ثانیه فرصت دارید.
در اینجا  60ثانیه زمان شما به اتمام رسید و  %25آخر مهارت تست زنی شما هم کامل شد و به  %100رسید.
سخن پایانی :
داوطلبــان عزیــز اگــر بتوانیــد ایــن دو مجموعــه ( نــکات قبــل از شــروع آزمــون  -نــکات در حیــن جلســه آزمــون مهــارت تســت زنــی
) را بــه نحــو کامــل و بــی عیــب و نقــص و بــه خوبــی از همــان ابتــدا تــا روز آزمــون اجــرا کنیــد قبولــی شــما در آزمــون وکالــت قطعــی
و حتمیســت .همیشــه یادتــان باشــد قبولــی در آزمــون وکالــت دور از دســترس نیســت و واقعیتــی نزدیــک اســت.

( منبع  :وکیل ملت )

