
 

 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.ينـ قبل از ا 3
 «(2»گويي به هر درس را به آن درس اختصاص بده )مديريت زمان ـ زمان پاسخ 4
ترتیب و نظمي كه برايت بهتر است و به آن عادت داری پاسخ بده. )از اين شاخه به آن شـاخه ها را بهـ درس 5

 «(3»نپر!( )مديريت زمان 

 غلبه كن.ـ بر شرايط سخت محیط آزمون دادن  6
 

 كند؟يك از مشكالت زير در آزمون عرصه را بر شما تنگ ميكدام
 دار چولهنيمكت چاله

 گرماي ناشي از خاموش بودن كولر 
 ها پچ مراقبصداي پچ

 ي مناسب نبودن تهويه
 ها صداي راه رفتن مراقب

 نور كم 

 تابيدن مستقيم نور خورشيد به صورتتان 
 اخالق هاي خشن و بدمراقب

كه 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 اين
اي جز كنار آمدن با شرايط محيطي رسد كه شما چارهاخوشايند و غيرمنتظره بروز نكند، تصوري رويايي است. گاهي به نظر ميمشكالت و اتفاقات ن

ي قوي، سعي در كاستن پيامدهاي ناشي از اين مشكالت داشته باشيد. اگر توانايي ي اين اتفاقات باشيد و با يك ارادهي همهنداريد، بنابراين پذيرنده
ي آن عوامل آزاردهنده را هاي زيادي خواهيد شد. بنابراين اگر از همين امروز همهيا تسلط بر شرايط محيطي را نداشته باشيد، متحمل لطمهكنترل 

روز كننده مشكل جدي براي شما ايجاد نخواهد كرد، بلكه شما خودتان را پيطور عمدي آزمايش كنيد، مسلماً نه تنها آن موارد ناراحتشناسايي و به
 ميدان خواهيد يافت.

 كنيم:بنابراين پيشنهاد مي
پذير 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 امكان

كنيد هر بار يكي يا دوتا از آن مشكالت خودتان برگزار مي هايي كه در منزل برايسازي كنيد و در آزمونصورت واقعي هم شبيهاست اين شرايط را به
باز گذاشته و 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 

 آزمون بدهيد و .....چنين در بار سوم با نور كم تلويزيون را با صداي كم روشن كنيد. هم
 گيري بهتر از درمان است!جا با هم كم است اما هميشه پيشطور يكي اين قبيل مسائل بهالزم به ذكر است كه اگرچه امكان وقوع همه

رز فجيعي! خراب طچنين به ياد داشته باشيد كه برخي از اين شرايط سخت در جلسه آزمون به راحتي قابل تغيير است. مثالً اگر صندلي شما بههم
توانيم محترمانه از ممتحن درخواست كنيد جاي شما را تغيير دهد. البته اگر نپذيرفت اصرار نكنيد، بود يا زير تابش شديد نور خورشيد بوديد، مي

ز هر چيز ديگري برايتان خونسرديتان را حفظ كنيد و با شرايط موجود كنار بياييد. چرا كه در اين شرايط حفظ تمركز و آرامش و تسلط بر اعصاب ا
 تر است.واجب
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