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  6. Lembar Pola Ekstraksi  Instruksi  

 

Persi

apan 

(Silakan mulai dari ② titik saja). Lembar ini akan digunakan oleh jumlah yang 

diperlukan lembar disalin. 

Sebelum menciptakan lembar, "2. lembar Ilustrasi" yang akan dipotong di setiap contoh, 

kita akan membuat kartu ilustrasi. Atas dasar apakah atau tidak sama, dibagi kartu 

ilustrasi ke grup, kami akan membuat grup ilustrasi. 

Misalnya tidak harus dapat kelompok satu-satunya. Jika Anda ingin menempatkan 

satu contoh untuk lebih dari satu kelompok, Anda dapat menggunakannya untuk 

menyalin. Pergi ke ② Jika kelompok tidak bisa hanya satu. 

Misalnya jumlah kelompok jumlah yang sama, Anda harus memiliki "lembar 6. pola 

ekstraksi". Copy, dari dua tempat di lembar () untuk meninggalkan untuk mengisi 

nomor referensi yang sama. 

① Kartu ilustrasi dipotong, untuk setiap contoh kelompok, ditempelkan lembar ekstraksi 

pola (Anda bisa dijepit, mungkin atau menuliskan). 

② Hubungan umum yang termasuk dalam contoh (benang hal) sedang menuju, untuk 

mewakili titik dalam satu kalimat (disebut pola). Untuk masing-masing kelompok 

contoh, dan mengeksplorasi pola yang Tsusoko ke grup, untuk mewakili. Jika hanya 

salah satu contoh, dan mengeksplorasi pola termasuk dalam Contoh, untuk mewakili. 

Jika lebih dari satu pola Midaseru dan mengatur dalam peluru. Anda dapat 

menemukan berbagai pola dalam satu contoh, tetapi ketika menuju ke batas tertentu, 

dan kemudian keluar. 

③ Ilustrasi kelompok - fitur (1 kasus Guru Salah satu contoh adalah kasus-jepit), untuk 

memilih pola yang dirasakan akan mewakili paling baik. Dalam kasus hanya satu pola, 

itu akan menuliskan itu. Ini akan mengisi nomor referensi. 

④ Ketika jumlah lembar lebih besar dari referensi, itu akan mengintegrasikan lembar 

yang artinya mirip. 

Kelompok ilustrasi berkumpul untuk lembar ekstraksi pola Aku menelepon pola klaster. 

Cluster berarti "banyak". Salah satu pola klaster merupakan arti merasa (yang berarti akal) * 

1 sisi. Dari salah satu arti merasa, Anda memotong adalah sejumlah pihak, namun dalam 

situs ini, dan kami telah menetapkan standar, tergantung pada kursus Anda bekerja. Jumlah 

kelompok ilustrasi yang berfungsi sebagai referensi adalah sebagai berikut. 

Saya akan lanjutkan seperti itu adalah ketika jumlah lembar kurang dari standar. Jika 

melebihi referensi adalah untuk mengintegrasikan lembar cara serupa dan ulangi integrasi 

ke bawah nomor referensi dari kelompok. Ketika Anda melebihi kriteria diintegrasikan, 

mengubah kursus. Jika Anda tidak bisa di 15 kelompok bawah, Anda dapat menurut saja 

besar. 

Untuk setiap kelompok lembar terpadu, dan kembali dengan pola. The ③ dan ② dari pola 

setiap lembar ini mengacu, memberikan fitur pola dengan baik mewakili kelompok contoh. 

＜Dasar Jumlah grup Ilustrasi setiap Kursus＞ 
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Kursus poin （Grup1） 

Kecepatan kursus（Grup２） 

Umum Grup kecil（Grup 2〜４） 

Umum Grup sedang（Grup5〜７） 

Umum Grup besar（Grup 8〜15） 

 

＊menjelang “Kursus Poin 2” dan “kecepatan Kursus 2” 

Arti sensasi yang Anda rasakan tentang pengalaman Anda dengan tema (rasa makna), 

disebut "merasa rasa". Dalam situs ini, "merasa rasa" mengacu pada "merasa rasa tema 

dan memiliki pendidikan Jepang pengalaman praktis." 

 


