
 

 هنر آزمون دادن

 آزمون هجلسصحیح در رفتارهای 

 «(1»كار ببر. )مديريت زمان گیر بههای سخت يا وقت( را برای سوال(، دو تیك )ـ روش يك تیك ) 1
 های غیرعلمي خود را به حداقل برسان.ـ دقت و تمركز خود را باال ببر و اشتباه 2

 كه خسته شوی استراحت كن.ـ قبل از اين 3

ها پاسخ دادن كاري معقول و انساني است؟ يك سوال ساعت و ربع سر به زير انداختن و يك روند به سوال 4ايد؛ آيا از خودتان پرسيده تا حاال
هاي آسان و اشتباهات ساعت و ربع نشستن پشت نيمكت و آزمون دادن با نفهميدن صورت سوال 4ديگر: آيا ارتباطي بين خستگي مفرط ناشي از 

 رعلمي وجود دارد يا نه؟درپي غيپي
 ها پاسخ داد؛ زيرا:وقفه به تستهاي مقطعي و به موقع، يك روند و بيايد منظور ما اين است كه نبايد بدون استراحتبله؛ درست متوجه شده

 شود.تمركزتان در هنگام خواندن سوال كم مي   الف
 متوسط و سخت كه جاي خود دارد( را هم ديرتر خواهيد فهميد.بعد از گذشت حدود يك ساعت مفاهيم سواالت آسان )سواالت    ب
 كاهد.شود و از  شادابي شما ميستگي عضالت پشت و گردن باعث كالفه شدن شما مي   پ
 مانيد.دهيد و در محاسبات ساده هم در ميبعد از يكي دو ساعت چشمانتان خسته شده، بعضي كلمات را درست تشخيص نمي   ت

اي را خواهند حتي ثانيهدهند كم نيست و دليل آن هم اين است كه مي، واكنش منفي نشان ميي استراحت در آزمونكه در مقابل كلمه تعداد كساني
ايم هاي قبل توضيح دادههاي مختلفي را كه در قسمتدقتيشود و بيخاطر خستگي در جلسه امتحان بازدهي كارشان كم مياز دست ندهند. ولي به

برگ ها را در پاسخي تستكنند يا شمارهبرگ اشتباه وارد مييابند ولي در پاسخي درست را ميا گزينهبينند يمي استرا  نيستمثالً  ؛شوندمرتكب مي
 زند و ... جا ميجابه

 كنيم كه:پس پيشنهاد مي
وقوس شهاي كششي )كدقيقه سرتان را باال بگيريد، چند نفس عميق بكشد و در همان حالت نشسته با حركتـ در شروع هر درس عمومي نيم 1

فتن دادن به اندامتان( خستگي خود را به در كنيد. براي دروس اختصاصي يك دقيقه تنفس بهتر است. مطمئن باشيد اين نفس چاق كردن باعث باال ر
وي استراحت كه خسته شقبل از اينگويند: نوردان را فراموش نكنيد كه ميبازدهي و پايين آمدن اشتباهات غيرعلمي شما خواهد شد. اين شعار كوه

 ايم.(حركت كششي را به شما توصيه كرده 2. )در پاورقي كن
گرداند در حالي كه استراحت براي يك فرد ي صحيح استراحت كردن )مابين هر دو درس( شما را به توان و انرژي اوليه بازميـ اجراي شيوه 2

ي بيشتري ببريد بايد به آن غذا بدهيد. كه بتوانيد از مغزتان بهرهگرداند. براي آنميكند ولي لزوماً او را به انرژي اوليه برنخسته، خستگي او را رفع مي
مزه همراه داشته باشيد و قبل از دانيد كه غذاي مغز گلوكز )قند( است. پس در هر آزمون تعدادي آب نبات كوچك يا شكالت مرغوب و خوشمي

 دادن لذت هم ببريد. توانيد از آزمون. در اين صورت ميي لپتان قرار دهيدگويي به هر درس يكي را گوشهپاسخ
 
 

 ها:از اين روشاسفاده اندر فوايد 
 

 وجود آمده است.ي باال رفتن بازدهي و تمركز خوبي كه بهمندي از آزمون به واسطهـ افزايش حس رضايت
 شود.ـ از خمودگي شما جلوگيري كرده، باعث حفظ شادابيتان تا پايان آزمون مي

 

 

                                                      
 كنيم:هاي زير را توصيه مي* براي رفع خستگي حركت

شماره نگه داريد و در نهايت با يك  3برده و ها را باال سر ها را باال بكشيد با يك دم عميق دستكه شانههاي خود را قالب كرده و جلوي صورت خود بياوريد. سپس بدون آنـ دست 1
 بار تكرار كنيد. 5ا ت 3ها را جلوي صورت بياوريد. اين كار را بازدم عميق دست

 .بار از عقب به جلو( 5بار از جلو به عقب و  5چرخش درآوريد ) بهصورت دوراني زمان بهي خود را همـ هردو شانه 2
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