
با
ــود   -26 ــندلی خ ــان روي ص ــه امتح ــی در جلس وقت

می نشینید ، چند دقیقه اي که فرصت است چشمان خود 
.یق بکشید را ببندید و تمرکز کنید و نفس عم

اسم خود را در همـان ابتـداي امتحـان روي ورقـه     -27
.بنویسید

سئواالت امتحانی که توزیـع شـد، در پاسـخ دادن    -28
سعی کنید یک دور سئواالت را بخوانیـد و  . عجله نکنید 

نکات کلیدي که سریع درمورد پاسخ به سئواالت بیادتان 
وشـتان  می آید در ورقه سئواالت بنویسید که بعـداً فرام 

.نشود 
ــد، از  -29 ــواالت را خواندی ــک دور س ــه ی ــد از اینک بع

.سئواالت آسانتر پاسخگویی را شروع کنید
زمان امتحان را براي هر سئوال تنظیم کنید و و قـت  -30

.باقی مانده را براي سئواالت احتماال ً مشکل بگذارید 
اگر سئواالت تشریحی است و اگـر عـین کلمـات و    -31

یا جزوه یادتان نمی آید، سعی کنید هرچـه  جمالت کتاب 
.یادتان می آید بنویسید

حتماً پشت و روي برگه سئواالت را بـا دقـت نگـاه    -32
.کنید که سئوالی بدون پاسخ نماند

اگر کپی سئواالت ناخوانا بود یا اشـتباهی در ورقـه   -33
سئواالت وجود داشت، حتماً از استاد یـا مراقـب جلسـه    

.بپرسید 
به سواالت پاسخ دادید، اصرار نداشته باشـید از  اگر-34

اولین نفرها باشید که ورقه خود را تحویل دهیـد، سـعی   
.کنید یکبار بطور کامل پاسخ ها را مرور کنید

. اگر احساس می کنید، ذهنتان خـالی شـده نترسـید   -35
در . ترسیدن تنها به یادآوري اطالعات را دشوار تر می سازد

عوض حدود یک دقیقه تنفس عمیق و کند داشـته باشـید،  
اگر هنوز هم بیاد نمی آورید به سراغ سوال دیگري برویـد و  

.بعداً به این سوال باز گردید
بـه خصـوص اگـر    . خود را با دیگران مقایسـه نکنیـد  -36

. احساس کنید دیگران بهتر از شما به سواالت پاسخ داده اند
به هر حال نتیجه امتحان هرچه باشد، باز تاب خواندن هـاي  

.شما است
ز امتحان زمان را بیهوده صرف انتقاد از خودتـان  پس ا-37

.براي آنچه فکر می کنید اشتباه نوشته اید، نکنید
از ایـن  . قضاوت ما اغلب کمی تند و سختگیرانه اسـت -38

گونه قضاوتها به خصـوص پـس از امتحـان در مـورد خـود      
.بپرهیزید

انتظارات غیر واقعی و بـیش از حـد   . مطلق نگر نباشید-39
ین امتحان نفـر اول  من حتماً باید در ا. (تعدیل کنیمخود را

فکر نکنید هر نمره اي به غیر از نمره عالی به منزله )  بشوم
.شکست است

فیلمی تماشا کنید، . بعد از امتحان به خود پاداش دهید-40
براي غذا خوردن بیرون روید، دیداري بـا دوسـتان داشـته    

دادید بـه خودتـان   باشید و براي سواالتی که درست پاسخ
.آفرین بگوئید

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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حتماً در آخرین جلسه درس قبل از امتحان شـرکت  -16
کنید و از توضیحات استاد، مطالب تاکیدي و نوع امتحان       

.مطلع شوید) ی تستی ، تشریح( 
در شب امتحان از خوردن هـر نـوع داروئـی بـراي     -17

نخوابیدن و یا داروي آرام بخش بدون نظر پزشـک جـداً   
.پرهیز شود

گـاهی یـک دوش   .شب امتحان را استراحت کنیـد -18
.گرفتن کوتاه مفید است

شب امتحان پرخوري نکنید و غـذاي چـرب و دیـر    -19
.هضم میل نکنید

هرچـه  . تحان کامالً آشنایی داشته باشیداز مکان ام-20
الزم دارید مانند مداد، خودکار، ماشین حساب، عینـک ،  

.ساعت را از قبل آماده کنید
.صبح امتحان تغذیه کاملی داشته باشید-21
امتحـان کمـی زودتـر از معمـول بـه محـل       صبح -22

امتحانتان بروید تا از خطر احتمالی ترافیک، گیر نیاوردن 
ماشین و هر مساله یا حادثه احتمـالی کـه خـود تولیـد     

.اضطراب می کند بر حذر باشید
اگر فرصتی دارید قبل از امتحان با دوستانتان نکات -23

ـ مهم ا اهمیـت و  را مرور کنید و به این ترتیب از مطالب ب
.پاسخ آنها مطلع شوید

کسانی که مضطرب ترند و ممکن اسـت در جلسـه    -24
امتحان نیاز به دستشویی داشته باشـند حتمـاً قبـل از    

.امتحان مایعات کمتر بنوشند 
اال بذکر اهللا . ( امتحان را با یاد و نام خدا آغاز کنید -25

)تطمئن القلوب

براي ایام باقی مانده تا زمان امتحان برنامه ریزي کنیـد  -6
.تا از زمانتان حداکثر استفاده شود

سعی کنید به طور مرتب محل مطالعـه خـود را عـوض    -7
.نکنید

هنگام مطالعه اتاق خودرا مرتب کنید تا عوامل مداخله -8
.گر در فعالیت ذهنی تان کم شود

ن رادیـو، تماشـاي تلویزیـون،    در ایام امتحـان شـنید  -9
ماهواره، بازي با کامپیوتر، دید و بازدیدها و سرگرمی هـاي  

.دیگر را کنار بگذارید
در ایام امتحان و روزهاي قبل از امتحان زیـاد قهـوه،   -10

کافئین شما را معتـاد  .چاي و نوشیدنی هاي گازدار ننوشید
.می کند و ذهنتان را از تفکر روشن باز می دارد

ورزش انـرژي  . ورزش مالیم و منظم را فراموش نکنیـد -11
شمارا افزایش می دهـد، ذهنتـان را بـاز مـی کنـد و بـه       

.تسکین هاي هیجانی و استرس کمک می کند
مغز شما از . تغذیه سالم، مناسب و کافی داشته باشید-12

.مواد مغذي بهره می برد
ب خـوا . از کافی بودن میزان خوابتان مطمـئن شـوید  -13

کافی باعث تمرکز بهتر و کارایی مفیدتر در طـول روز مـی   
.شود

همه چیز را در خودتـان نریزیـد، بـه شخصـی مثـل      -14
مشاوره یا روانشناس اعتماد کنید و درمـورد احساسـات و   
نگرانی هاي خود صحبت کنید تا در کاهش استرس شما را 

.یاري کند
مـا  ا. کمی عصبی بودن پیش از امتحان طبیعی اسـت -15

قـادر بـه   بیش از حد عصبی شدن نتیجه عکس می دهد، 
.تفکر روشن نخواهید بود

روش براي کاهش اضطراب امتحان40
ست کـه موجـب عـدم تعـادل     اضطراب یک هیجان منفی ا

اصوالٌ اسـترس یـا فشـار روانـی موجـب      . می شودروانی  
.اضطراب می شود و امتحان هم یک نوع استرس است

:ملی که اضطراب امتحان را تشدید می کندعوا
یک ترم درس نخوانده و ( آماده نبودن فرد براي امتحان -1

همه عقب ماندگی ها را طی چند روز می خواهد جبران کند 
.)و این باعث فشار می شود

.ترس از شکست و فراموش کردن  مطالب خوانده شده-2
.سختگیري مدرسین در طی ترم تحصیلی-3
.شارها و توقعات باالي والدینف-4
.نبود جو آرام در خانواده-5

:روش زیر براي کاهش اضطراب توصیه می شود40
درحال حاضر امتحان مهمترین و حیـاتی تـرین مسـئله    -1

شما ست، اما بدانید که در مقایسه با صحنه زندگی تنها یک 
.بخش کوچک محسوب می شود

به منظور آماده شـدن  یک برنامه جدید و غیر معمول را-2
ماننـد قبـل بـه طـور طبیعـی       . براي امتحان به کار نبندید

.بخورید، استراحت کنید و بخوابید
وقت زیادي را براي مرور درس در نظر بگیرید، به طوري -3

که مجبور نباشید در دقایق آخر خـود را بـا شـتاب بـراي     
.امتحان آماده کنید

ذهـن را از دسـت   به محض اینکه متوجه شدید تمرکـز -4
داده اید، 

سپس با نیروي تازه به مرور . استراحت کوتاهی کنید
.بپردازید 

قبل از پایان ترم و مدتها قبل از امتحان جزوات درسـی  -5
.خود را کامل کنید


