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 به ترتیب و نظمي كه برايت بهتر است و به آن عادت داری پاسخ بده( .از اين شاخه به آن شـاخه
نپر!) (مديريت زمان «)»3

 6ـ بر شرايط سخت محیط آزمون دادن غلبه كن.
نيمكت
گرماي ناشي از خاموش بودن كولر 
صداي پچپچ مراقبها 
نبودن تهويهي مناسب 
صداي راه رفتن مراقبها 
نور كم 
تابيدن مستقيم نور خورشيد به صورتتان 
مراقبهاي خشن و بداخالق 
با توجه به محيطي كه در آن آزمونتان برگزار خواهد شد ،امكان وقوع يك يا چند مورد از اختالالت مطرح شده وجود دارد .زيرا تصور اينكه
مشكالت و اتفاقات ناخوشايند و غيرمنتظره بروز نكند ،تصوري رويايي است .گاهي به نظر ميرسد كه شما چارهاي جز كنار آمدن با شرايط محيطي
نداريد ،بنابراين پذيرندهي همهي اين اتفاقات باشيد و با يك ارادهي قوي ،سعي در كاستن پيامدهاي ناشي از اين مشكالت داشته باشيد .اگر توانايي
كنترل يا تسلط بر شرايط محيطي را نداشته باشيد ،متحمل لطمههاي زيادي خواهيد شد .بنابراين اگر از همين امروز همهي آن عوامل آزاردهنده را
شناسايي و بهطور عمدي آزمايش كنيد ،مسلماً نه تنها آن موارد ناراحتكننده مشكل جدي براي شما ايجاد نخواهد كرد ،بلكه شما خودتان را پيروز
ميدان خواهيد يافت.
بنابراين پيشنهاد ميكنيم:
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كداميك از مشكالت زير در آزمون عرصه را بر شما تنگ ميكند؟
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قبل از هر آزمون تستي شرايط نامطلوب محيط آزمون را در ذهن خود تصور كنيد و سعي كنيد در ذهنتان به آن غلبه كنيد .حتي اگر امكانپذير
است اين شرايط را بهصورت واقعي هم شبيهسازي كنيد و در آزمونهايي كه در منزل براي خودتان برگزار ميكنيد هر بار يكي يا دوتا از آن مشكالت
را وارد محيط آزمونتان نماييد به فرض در بار اول كولر را خاموش نموده و روي صندلي نه چندان راحت بنشينيد ،در بار دوم درِ اتاق را باز گذاشته و
تلويزيون را با صداي كم روشن كنيد .همچنين در بار سوم با نور كم آزمون بدهيد و .....
الزم به ذكر است كه اگرچه امكان وقوع همهي اين قبيل مسائل بهطور يكجا با هم كم است اما هميشه پيشگيري بهتر از درمان است!
هم چنين به ياد داشته باشيد كه برخي از اين شرايط سخت در جلسه آزمون به راحتي قابل تغيير است .مثالً اگر صندلي شما بهطرز فجيعي! خراب
بود يا زير تابش شديد نور خورشيد بوديد ،مي توانيم محترمانه از ممتحن درخواست كنيد جاي شما را تغيير دهد .البته اگر نپذيرفت اصرار نكنيد،
خونسرديتان را حفظ كنيد و با شرايط موجود كنار بياييد .چرا كه در اين شرايط حفظ تمركز و آرامش و تسلط بر اعصاب از هر چيز ديگري برايتان
واجبتر است.
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