
  4. Lembar Pendalaman Instruksi  

 

① Dan menyalin kalimat Mai sementara dan garis bawah ganda menulis di "3 lembar 

pegang", dan kembali merasakan rasa merasa. 

② Garis bagian ganda dari provisional kalimat saya di kekosongan Anda menuliskan. 

③ Kata kata kunci garis bawah ganda 1. 

④ Ini akan menulis pengertian umum dari kata kunci 1. Tidak peduli bahkan jika 

diperiksa dipertimbangkan sendiri dalam kamus. Jika Anda telah melakukan 

berpasangan atau kelompok, akan lebih mungkin menulis mendengar pendapat orang 

lain. 

⑤ Aku merasakan kekosongan ②, Anda dapat menulis arti rasa rasa merasa bahwa 

Anda ingin mengungkapkan dengan kata kunci 1. Tidak harus berbeda dari 

penggunaan umum. Tidak perlu menulis dapat dilihat oleh orang lain. Halus dan 

menempel ke kompleks di akal terasa, Anda bebas dapat memperluas arti bahwa ia 

ingin mengungkapkan. 

⑥ Dari merasa yang merasakan Anda dapat membawa keluar kata yang tak terbatas, 

tetapi Anda menulis sampai batas tertentu, untuk keluar Akhirnya, dengan ",,,". Ini 

berarti bahwa tidak cukup ruang. Menggambar garis bergelombang dalam hal 

beberapa yang merasa menjadi penting. 

⑦ Dari kalimat minus garis bergelombang di ⑥, masih merasa bahwa Anda ingin 

menjelajahi adalah untuk memilih kata terkuat. Kata yang Anda pilih dan kata kunci 

2. 

⑧⑨⑩ Untuk kata kunci 2, dalam cara yang sama seperti kata kunci 1, itu akan menulis 

makna akal sehat dan rasa merasa. Dan keluar dengan ",,,". 

⑪ Dari kalimat minus garis bergelombang di ⑩, masih merasa bahwa Anda ingin 

menjelajahi adalah untuk memilih kata terkuat. Kata yang Anda pilih dan kata kunci 

3. 

⑫⑫⑭ Untuk kata kunci 3, dengan cara yang sama seperti kata kunci 1, itu akan menulis 

makna akal sehat dan rasa merasa. Dan keluar dengan ",,,". 

⑮ [] Dalam, dan berbaris untuk mengumpulkan frase minus tiga kata kunci dan garis 

bergelombang. 

⑯ Sambil mengagumi dikumpulkan dan dengan kata-kata mengatur, dan kembali 

merasakan rasa merasa. Untuk mewakili perasaan dirasakan rasa dalam satu 

kalimat. Anda dapat diwakili oleh kombinasi dari beberapa kata yang dikumpulkan. 

Dan lagi merasa lagi sementara kalimat saya, jika Anda merasa bahwa telah terwakili 

rasa merasa, itu tidak masalah karena itu bahkan jika dalam kalimat saya sementara 

kalimat saya. 

Lembaran "Perasaan ini adalah perasaan yang []" Anda mengisi di [] dari (pernyataan 

ini disebut kalimat Mai). Dengan membuat kalimat saya, keunikan rasa merasa lebih 

mudah untuk menyimpan. 

 


