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 پاسخگو يي 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.
 7ـ اگر بین دو گزينه شك داشتید ،يكي را كامالً شانسي بزن( .انتخاب نكن!)

 8ـ به تالشت ايمان داشته باش و نتیجه را به خدا وگذار كن.

ﻣ

«اضطراب بيجا مانع موفقيت است .حتي شما دوست عزيز!»
عامل اصلي ترسها و اضطرابها ،فكر كردن به نتيجه است .اينكه «نكنه سرجلسه حالم بد بشه!» يا «اگر خراب كنم چهطوري تو چشم فاميل نگاه
كنم؟» يا «نكنه نتونم جواب زحمات مامان و بابا رو بدم!» يا «اگر نتيجه نگيرم خودمو ميكشم!»  ...اين جملهها عالمت ترس از نتيجه و عدم اطمينان به
قابليتها و تواناييهاي خود است .شايد بگوييد مگر ميشود به نتيجه فكر نكرد ،من يك سال تمام زحمت كشيدم كه نتيجه بگيرم .البته در زحمات و
تالش شما شكي نيست .اما واقعيت اين است كه نتيجهي نهايي را شما تعيين نميكنيد!
به قول گاندي كبير «انسان پادشاه سرزمين تالش است و خداوند فرمانرواي سرزمين نتيجه».
تويي كه بهوقفه تالش كرده اي نتيجه را به خداوند واگذار تا موهبتي آسماني ـ كه همان آرامش است ـ نصيبت شود .اينگونه ميتوان بر اضطراب
و ترسهاي غيرواقعي غلبه كني.
البته همهي ترسها نشانهي عدم آرامش نيست .چرا كه ترس مكانيزمي براي نشان دادن واكنش به موقع براي ادامهي حيات طبيعي انسان است و
وجود آن به مقدار الزم ضروري است .نداشتن هيچگونه ترس و اضطراب هم نشانهي بيخيالي است .فاصلهي بيخيالي و آرامش ،فاصلهي زمين و
آسمان است .بيخيالي نتيجهاي جز گريز از پذيرش مسئوليت ندارد .بيخيالي همانقدر خطرناك و مضر است كه اضطراب و ترس غير واقعي.
ترس طبيعي باعث ميشود در شب قبل از آزمون:
ـ وسايل مورد نياز (مثل مداد نرم و پاككن و تراش و  )...را جمع و جور كنيد تا چيزي از قلم نيفتد.
ـ دو تا ساعت زنگدار تنظيم كنيد تا صبح خواب نمانيد.
ـ كمي زودتر بخوابيد تا صبح سرحال بيدار شويد... .
......
بنابراين «ترس طبيعي» نه تنها بد نيست بلكه الزم و حتي واجب است و مغايرتي با آرامش ندارد .يكي از رتبههاي برتر كنكور عوامل موفقيت خود
را چنين بر ميشمارد:
 1ـ خواستههاي خودم را ميشناختم و به اهدافم ميانديشيدم.
 2ـ به نتيجه فكر نميكردم و آن را به خداوند واگذار كرده بودم.
 3ـ به خودم و قابليتهايم احترام ميگذاشتم و تالشم را ارج مينهادم.
 4ـ تواناييهاي خود را ميشناختم و از خويش به همان اندازه توقع داشتم.
 5ـ مثبت ميانديشيدم و به افكار منفي بهصورت مضحك و كاريكاتور ميخنديدم.
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عمل بايد فكرتان را زيبا و دوست داشتني كنيد.
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