اضطساب اهتحان ً زاىياي كاىش آن
آیا تاکٌْى اص خْد پشعیذٍایذ کَ چشا اص اهتذاى هیتشعیذ؟
آیا تاتذال تَ فْست ػویق تَ ایي هْضْع فکش کشدٍایذ کَ چَ ػْاهلی دس تشط ّ اضغشاب ًغثت تَ اهتذاى هؤثش
تْدٍاًذ؟
آیا دس صًذگی تذقیلی ساُِایی تشای کاُؼ ایي ًْع اضغشاب یافتَایذ؟
تذّى تشدیذ تشط اص اهتذاى تیي داًؼ آهْصاى ّ داًؾجْیاى تقشیثا ُوَ گیش ّ سایج اعت ّ هیتْاى گفت هِوتشیي ػلت
ایي هْضْع ً ،تیجَای اعت کَ اص اهتذاى تذعت هیآیذً .تیجَای کَ هذسک قثْلی یا هشدّدی هذغْب گشدیذٍ ّ
تاػث استقاء  ،تِذیذ  ،تؾْیق ّ یا تٌثیَ هیگشدد .گاُی اّقات ایي ًتیجَ هیتْاًذ عشًْؽت سا ًیض سقن صًذ .تَ ُویي
ػلت ُش چَ ًتیجَ  ،دغاعیت ّ اُویت تیؾتشی داؽتَ تاؽذ ،تَ ُواى ًغثت هیتْاًذ هْجة تشط اص اهتذاى
گشدد ،کَ تشخی اص آًِا ػثاستٌذ اص :
تشط اص فشاهْػ کشدى هغالة خْاًذٍ ؽذٍ
عختگیشی هذسعیي دس عی عال تذقیلی
اًتظاس تیؼ اص دذ ّالذیي
ػذم ّجْد خْد تاّسی دس فشد
ًاهؾخـ تْدى عؤاالت
اکٌْى کَ تشخی اص ػْاهل ایجاد کٌٌذٍ تشط اص اهتذاى هؾخـ ؽذًذ ،الصم اعت ػْاهل کاُؼ دٌُذٍ ایي ًْع تشط
سا ًیض تذاًین .دس خقْؿ سّؽِای کاُؼ تشط اص اهتذاى ًظشات هختلفی ّجْد داسد کَ هِوتشیي آًِا تَ ؽشح صیش
هیتاؽٌذ:
ایجاد هحیطی آزام ً بدًن تشنج
ػالٍّ تش تالػ ّالذیي تشای ایجاد چٌیي هذیغی تشای هغالؼَ فشصًذاى  ،فشصًذاى ًیض تایغتی کْؽؼ ًوایٌذ .
تنظین بسناهو خٌاب ً استساحت
تشخی تا ایي تقْس کَ ٌُگام اهتذاًات تشای هغالؼَ تیؾتش افال ًثایذ خْاتیذ ّ یا خیلی کن خْاتیذ  ،خْد تاػث
خغتگی رٌُی ّ دس ًتیجَ فشاهْؽی تیؾتش دس هغالة خْاًذٍ ؽذٍ هیگشدًذ .کاُؼ صهاى خْاب دس دذ هتؼادل
هغلْب اعت ،اها افشاط دس آى ُشگض هفیذ ًخْاُذ تْد .
پسىیص اش کاىش تغریو
افشاط ّ تفشیظ دس تغزیَ اثشات ًاهغلْتی دس تش خْاُذ داؽت .تایغتی تا خْاب ّ اعتشادت کافی ّ ًیض تغزیَ هٌاعة ،
اص لذاػ سّدی ّ جغوی  ،خْد سا آهادٍ اهتذاى کشد.
آهاده شدن بسای اهتحان


داؽتي تشًاهَ سیضی فذیخ جِت هغالؼَ دس عْل عال تذقیلی ّ سػایت سّؽِای هغالؼَ



هغالة دسعی سا تتذسیج ّ دس عْل صهاى هشّس کٌیذ ًَ ،ایٌکَ دس آخشیي دقایق قثل اص اهتذاى تَ هغالؼَ
فؾشدٍ تپشداصیذ.



اص یادداؽتِای خْد  ،یادداؽتِای فؾشدٍای تشداسیذ ،تا تاصعاصی رٌُی  ،سهض گشداًی ّ هشّس هغالة تشایتاى
هفیذ ّاقغ ؽْد.



عؼی کٌیذ تَ ًْع آصهْى پی تثشیذ ،تا تتْاًیذ هغالؼَ خْد سا هتٌاعة تا آى پیؼ تثشیذ.

پسىیص اش فشسده خٌانی
فؾشدٍ خْاًی تا هشّس کشدى هغالة هتفاّت اعت .فؾشدٍ خْاًی هتضوي کْؽؾی اعت تشای یادگیشی هغالة تاصٍ
تالفافلَ قثل اص ؽشّع اهتذاى ّ .یا تَ ػثاستی آخشیي کْؽؾِای ؽخـ دس آخشیي لذظات قثل اص اهتذاى .
تاکید بیشتس بس هطالبی کو انتظاز دازید جصء سٌاالت اهتحانی باشد .
هیتْاًیذ هذذّدٍ عؤاالتی سا کَ دس اهتذاى هغشح خْاُذ ؽذ ،دذط صدٍ ّ تیؾتش تَ آًِا پشداختَ ؽْد .تشای ایي
هٌظْس عؤاالت اهتذاًی عالِای گزؽتَ کوک خْاٌُذ کشد ُ .وچٌیي تْجَ تَ هغالة ّ هْضْػاتی کَ اعتاد ّ یا
هؼلن دس کالط دسط تیؾتش سّی آًِا تکیَ هیکٌذ.
شسکت دز جلسات آخس دزض
دتوا دس جلغات آخش دسط پیؼ اص اهتذاى دس کالط ؽشکت کٌیذ .صیشا اغلة  ،هغالة هِوی سا ادتوال تیؾتشی دس
عشح عؤاالت داسًذ ،دس جلغات آخش هشّس ّ تْضیخ دادٍ هیؽًْذ .
پسىیص اش اضطسابيای هتفسقو
هثال ؽة اهتذاى هغاتقات فْتثال سا دًثال ًکٌیذ .اگش اهتذاى قثلی سضایت تخؼ ًثْدٍ اعت ،تَ آى ًیٌذیؾیذ ّ
تذلیل اهتذاى قثلی سا تَ فشفت هٌاعة خْدػ هْکْل کٌیذ .
داشتن تصٌز ذىنی هثبت اش خٌد
تجای پشداختي تَ جٌثَُای هٌفی ُ ،وْاسٍ یک تقْیشص رٌُی هثثت اص خْدتاى داؽتَ تاؽیذ ّ پظ اص تالػ کافی
جِت هغالؼَ هغالة تَ هْفقیت خْد اهیذّاس تاؽیذ .
دال کَ تشخی اص ػْاهل کاُؼ تشط اص اهتذاى هغشح ؽذًذ ،تایغتی هْاسدی سا دس جشیاى اهتذاًات ّ ٌُگام
پاعخگْیی تَ عؤاالت هذ ًظشهاى تاؽذ ،کَ سػایت ایي هْاسد هیتْاًذ دس هْفقیت تیؾتش ّ کاُؼ اضغشاب ًغثت
تَ اهتذاى هؤثش تاؽذ .تشخی اص ایي هْاسد ػثاستٌذ اص :


تَ هْقغ ّ عش ّقت تَ جلغَ اهتذاى تشّیذ ّ پیؼ اص آغاص اهتذاى تا خاعشی آعْدٍ دس جای خْد هغتقش
ؽْیذ.



کلیَ ّعایل ّ اتضاسُایی کَ دس اهتذاى هْسد ًیاص اعت ُوشاٍ خْد تَ جلغَ تثشیذ.



دعتْسالؼولِا سا تا دقت تخْاًیذ ّ اگش دعتْسات ؽفاُی اعت ،تا تْجَ ّ التفات کاهل تَ آى گْػ دُیذ ّ
ػیٌا ُواى کاسی سا کَ اص ؽوا هیخْاٌُذ اًجام دُیذ .دس هْسد عؤاالت تغتی  ،اگش ًوشٍ هٌفی داؽتَ
تاؽٌذ ،دذط صدى کاس ػاقالًَای ًیغت .



تَ صهاى تٌذی عؤاالت دقت کٌیذ ،تا تا هؾکل کوثْد ّقت هْاجَ ًؾْیذ .



اگش صّدتش اص صهاى تؼییي ؽذٍ عؤاالت سا پاعخ دادیذ ،ػجلَ ًکٌیذ ّ هجذدا هشّسی داؽتَ تاؽیذ.



خْد سا تشای پاعخ گْیی تَ ُش گًَْ عؤالی آهادٍ عاصیذ ،اها ًَ تا ایي تشداؽت کَ تایذ فذ دسفذ عؤاالت
سا جْاب دُیذ .تشای پاعخگْیی تَ عؤاالت تَ عشح چِاس هشدلَای صیش دقت کٌیذ:
ّ .1سقَ عؤاالت سا ًغثتا تا عشػت تخْاًیذ ّ تَ توام عؤاالت کَ پاعخ آًِا تشایتاى سّؽي اعت جْاب
تذُیذ .تشای ایي هشدلَ دذاقل ًیوی اص ّقت اهتذاى سا دس ًظش تگیشیذ.
.2

دّتاسٍ ّسقَ سا تخْاًیذ ّ تَ توام عؤاالت کَ تا آى هْقغ پاعخؾاى تَ یادتاى آهذٍ اعت پاعخ دُیذ.

.3

دس ًْتت عْم تایذ تَ توام عؤاالتی کَ تاقی هاًذٍ پاعخ دُیذ .

 .4دس ًْتت چِاسم یکثاس دیگش ًیض کٌتشل کشدٍ ّ تثیٌیذ کَ آیا عؤاالت سا ُواًگًَْ کَ هیخْاعتین پاعخ
دادٍاین.
 .5تشای پاعخ گْیی تَ آصهْى تؾشیذی پیؾٌِاد هیؽْد ،هْضْع سا تغْس کاهل یاد گشفتَ ّ پشعؼ سا
تَ دقت تخْاًیذ ّ .قثل اص ایٌکَ ؽشّع تَ ًْؽتي کٌیذ ،پاعخ خْد سا عاصهاى تٌذی کٌیذ.


تشای پاعخگْیی تَ آصهْى تغتی پیؾٌِاد هیؽْد :

 .1عؤاالت عادٍ سا جْاب دادٍ ّ اص عختِا تگزسیذ .
ّ .2قتی تَ عؤاالت ًیوَ هؾکل سعیذیذ ،هقاتل آى ػالهت (( )+دس پاعخ ًاهَ) تَ هؼٌای قاتل دل ّ دس هقاتل
عْاالت هؾکل ػالهت ( )-تَ هؼٌای غیش قاتل دل تگزاسیذ .
ّ .3قتی توام عؤاالت دس یک دسط خاؿ سا پاعخ دادیذ ،تَ عشاؽ عؤاالتی تشّیذ کَ جلْی آًِا ػالهت ()+
گزاؽتَایذ ّ عپظ تَ عؤاالتی کَ ػالهت ( )-داسًذ ،پشداختَ ؽْد .

