
  11. Lembar Pencarian Istilah     Instruksi  

 

① Sebuah istilah dari "10 Lembar Istilah terkait", B, dan C, itu akan mengisi dalam bidang 

tertentu. Sebuah hubungan yang lebih dalam antara tiga istilah, kami akan terus 

mengeksplorasi setiap dua istilah. A dan B, B dan A, B dan C, C dan B, C dan A, selama 

enam set A dan C, dan saya akan melakukan hal yang sama enam kali. Sepasang A dan B 

kita akan menjelaskan sebagai contoh. 

② Tanpa memperhitungkan makna, Anda dapat mengisi dalam jangka A, jangka B di (). 

③ Jika pernyataan yang dibuat di ② adalah untuk mengungkapkan rasa merasa, dan 

kemudian bertanya pada diri sendiri dan apa yang akan dikatakan. Bebas untuk membuat 

catatan untuk datang ke pikiran. Logikanya hipotesis bahwa "harus mengatakan dengan 

cara ini", juga merupakan ide yang baik untuk bertanya pada diri sendiri adalah apakah 

akan berlaku untuk arti merasa. Jika Anda tidak terjadi, Anda dapat bertanya pada diri 

sendiri mengapa tidak berlaku. 

④ Saat menulis bahwa mengapung datang, dan menunggu untuk keluar kata yang dirasakan 

penting. Ketika Anda keluar, apakah itu istilah baru, dan kemudian keluar. Istilah baru, 

kami ingin nomina atau frase nomina. Hal lain adalah, memperlakukan melampirkan 

sebagai klausul kata benda dalam "". 

⑤ Tanpa memperhitungkan makna, Anda dapat mengisi dalam jangka B, istilah A di (). 

⑥ Jika pernyataan yang dibuat di ⑤ adalah untuk mengungkapkan rasa merasa, dan 

kemudian bertanya pada diri sendiri dan apa yang akan dikatakan. Saya bebas menulis 

untuk datang ke pikiran. Logikanya hipotesis bahwa "harus mengatakan dengan cara ini", 

juga merupakan ide yang baik untuk bertanya pada diri sendiri adalah apakah akan 

berlaku untuk arti merasa. Jika Anda tidak terjadi, Anda dapat bertanya pada diri sendiri 

mengapa tidak berlaku. Hal ini tidak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dengan 

kombinasi A dan B, Anda dapat dengan bebas dilakukan. 

⑦ Di bawah, B dan C, C dan B, C dan A, bahkan A dan C, dan akan melakukan hal yang 

sama. 

 


