هنر آزمون دادن
رفتارهای صحیح در جلسه آزمون
 1ـ روش يك تیك ( ،)دو تیك ( )را برای سوالهای سخت يا وقتگیر بهكار ببر( .مديريت زمان «)»1
 2ـ دقت و تمركز خود را باال ببر و اشتباههای غیرعلمي خود را به حداقل برسان.
 3ـ قبل از اينكه خسته شوی استراحت كن.
 4ـ زمان پاسخ گويي به هر درس را به آن درس اختصاص بده( .مديريت زمان «)»2

 5ـ درسها را بهترتیب و نظمي كه برايت بهتر است و به آن عادت داری پاسخ بده( .از اين
شاخه به آن شاخه نپر!) (مديريت زمان «)»3
مراقب باشيد تا نظمتان در آزمون به هم نريزد؛ با ترتيبي كه از قبل مشخص كردهايد به سؤاالت درسها پاسخ دهيد .فرض بگيريد كه به سالن

پذيرايي ،به صرف شام دعوت شدهايد ،روي ميز شام چند نوع پيشغذا ،غذا و دسر چيدهاند «ساالد فصل ،ترشي ،سبزي ،الويه ،سوپ ،فسنجان ،كباب

ﻣ

بلغاري ،برنج سفيد ،باقاليپلو با گوشت ،شنيتسل مرغ ،كرم كارامل ،ژله ،بستني» (ببخشيد كه دهانتان را آب انداختيم) اگر شما ترتيب درست خوردن را

هﺑ
ﺎور
ﺸ

رعايت نكنيد چه خواهد شد ،به عنوان مثال در ابتدا بستني با نوشابه بخوريد بعد كمي باقاليپلو با گوشت كه روي آن فسنجان ريختهايد ميل كنيد در

ادامه سوپ به همراه كرم كارامل را در معده مستقر فرماييد و در آخر با الويه و ترشي كار را به پايان برسانيد .فكر ميكنيد در چنين عملياتي چه عاقبتي
جز به هم ريختن گوارش در انتظارتان خواهد بود .همين موضوع شبيه به ترتيب پاسخگويي در آزمون است يعني اگر ترتيب مشخصي براي درس به

درس جواب دادن آزمون نداشته باشيد ،نظم ذهنيتان را از دست خواهيد داد .مثالً داوطلبي وقتي دفترچهي اختصاصي را ميگيرد با ديدن چند سؤال

اول رياضي ،حس ميكند نميتواند به آنها پاسخ دهد ،بنابراين رياضي را رها كرده ،به سراغ فيزيك ميرود ،باز همين وضعيت را در مورد فيزيك

ﻠﻰ
ﺎﻋ

احساس ميكند ،مجدداً درس را عوض ميكند و شيمي را شروع ميكند .او با اين به همريختگي ،انسجام ذهنياش را مختل ميكند .براي اينكه

اينگونه بينظمي را در جلسهي آزمون تجربه نكنيد به موارد زير توجه داشته باشيد:

الف ميتوانيد با تصميم قبلي ،از درسي كه به آن مسلطتر هستيد ،شروع كنيد به عنوان مثال؛ در گروه تجربي اول زيست دوم شيمي سوم رياضي و

چهارم فيزيك؛ البته اين ترتيب پاسخگويي را بايد در آزمون هاي آزمايشي ،چند بار تجربه كرده باشيد و مطمئن باشيد كه بهترين ترتيبي است كه شما با

ﯿﻦ
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آن نتيجه ميگيريد .ولي براي كسانيكه در همهي درسها ،بهطور يكسان تسلط دارند ،بهتر است با ترتيب دفترچه آزمون پاسخدهند.

ب امكان آن را بدهيد كه در آزمون امسال همان درسي كه در آن تسلط بيشتري داريد سواالت سخت بيشتري داشته باشد؛ با ديدن چنين وضعي

افكارتان و آن درس را رها نكنيد .چون در اين حالت رشتهي كار از دستتان خارج خواهد شد .بنابراين با همان روال از پيش تعيين شده عمل كنيد،

فقط تستهاي آسان آن درس را پاسخ دهيد و بعد به سراغ درس بعدي برويد يعني از پراكنده كاري به طور جدي خودداري كنيد.

ﯿﻪ
ﺎدﻗ

بيدقتيهايتان و باالرفتن تمركزتان تأثير بهسزايي خواهد داشت.

ﺻ

باور داشته باشيد كه از مهمترين عوامل جلوگيري از فراموشي در جلسهي آزمون رعايت نظم و ترتيب است و حتماً اين موضوع در كم شدن

پ همانطور كه در روش يك تيك ( ،)دو تيك ( )گفتيم؛ اصرار به پاسخگويي همهي سؤالها نداشته باشيد ،شايد بعضي سؤاالت غلط باشد

به عنوان مثال درس فيزيك در آزمون رشتهي رياضي سال  84چهار سؤال غلط بوده است و كسانيكه اصرار به پاسخدادن به اين سؤالها داشتند ،درصد
خوبي در اين درس نياوردند و حتي اين موضوع روي وقت درس شيمي هم تأثير منفي گذاشت.

