
   

 

 

 

 

 

 

 

 (دانش آموزانژه )وینراهکارهایی برای کاهش اضطراب امتحا

 

ختتدز برنی از ایع موارد عاارت د ازمی زیررعایت موارد آموزان عزیز دانش  بتتات با ام ثان مشدر با رتت راب ن شتت ر ک ها ش ا  :تواند در موفقیت بی

 

 .با موقع ک سر کقت با جلبا ام ثان برکید ک پیش از آغاز ام ثان با ناطری آسوده در جای نود مب قر خوید*

 .هلیا کسایل ک ابزار ایی ها در ام ثان مورد نیاز است  مراه نود با جلبا بارید*

ستتتتا با توجا ک ال  ای هامل با* ختتت ا ی ا ستتت ورای  ستتت ورالهملرا را با دقت بنوانید ک ادر د ختتتما  د آن دوش د ید ک عی ا  مان هاری را ها از 

 .ای نیبتنوا  د انجام د یدز در مورد سشاالی تب ی ا ادر نمره م  ی داخ ا باخ دا حدس زدن هار عاقالنامی

 .با زمان ب دی سشاالی دقت ه یدا تا با مشکل هماود کقت مواجا نشوید*

 .دیدا عجلا نک ید ک مجددا مرکری داخ ا باخیدادر زکدتر از زمان تهییع خده سشاالی را پاسخ دا*

نود را برای پاستخ دویی با  ر دونا ستشالی آماده ستازیدا اما نا با ایع برداختت ها باید رتد دررتد ستشاالی را جواب د یدز برای پاستن ویی  ✓

 :ای زیر دقت ه یدبا سشاالی با طرح چرار مرحلا

سترعت بنوانید ک ب* بتا ا با  ستشاالی را ن ستت جواب بد یدز برای ایع مرحلا حداقل نیمی از کقت کرقا  ختع ا ستخ آنرا برای ان رک ستشاالی ها پا ا تمام 

 .ام ثان را در نظر ب یرید

 .دکباره کرقا را بنوانید ک با تمام سشاالی ها تا آن موقع پاسنشان با یادتان آمده است پاسخ د ید*

 .اسخ د یددر نوبت سوم باید با تمام سشاالتی ها باقی مانده پ*

 .ایمنواس یم پاسخ دادهدر نوبت چرارم یکاار دی ر نیز ه  رل هرده ک بای ید ها آیا سشاالی را  مان ونا ها می*

شخود  موضخور را بطور کامی یاد ورهت  و پرسخش را ب  دبخ بنواننو  و بای از ایدک  برای پاسخ  وویی ب  آزمون شرخریحی پنرخد اد می

 .خود را سازمان بدوی کدنوشرور ب  نوشتن کدنو  پاس  

 :شودبرای پاسنگویی ب  آزمون شستی پنرد اد می

 .سشاالی ساده را جواب داده ک از سن را ب ذرید*

شتکل عالمت  * ستواالی م ستخ ناماد با مه ای قابل حل ک در مقابل  ستیدیدا مقابل آن عالمت  )د  در پا شتکل ر ستشاالی نیما م د با مه ای -کق ی با 

 . ذاریدغیر قابل حل ب

اید ک سپس با سشاالتی ها عالمت کق ی تمام سشاالی در یک درس ناص را پاسخ دادیدا با سراغ سشاالتی برکید ها جلوی آنرا عالمت  )د دذاخ ا*

 .د دارندا پردان ا خود- 


