
 امتحانات موفقیت درراهکارهایی برای 

 

 ))بكارگيري شرايط مطالعه يعني بهره وري بيشتر از مطالعه ((         شرايط مطالعه

شرايط مطالعه ، مواردي هستند كه با دانستن ، بكارگيري و يا فراهم نمودن آنها ، مي توان مطالعه اي مفيدتر با بازدهي 

آموزند كه قبل از شروع مطالعه چه اصولي را به كار گيريد ، در حين مطالعه باالتر داشت و در واقع اين شرايط به شما مي 

چه مواردي را فراهم سازيد و چگونه به اهداف مطالعاتي خود برسيد و با دانستن آنها مي توانيد با آگاهي بيشتري درس 

 خواندن را آغاز كنيد و مطالعه اي فعالتر داشته باشيد :

 بايد درست آغازكنيد. ،يت در مطالعهبراي موفق آغاز درست : -1 

 ، داشتن برنامه منظم است .يكي از عوامل اصلي موفقيت برنامه ريزي : -2

 اساس هر سازماني به نظم آن بستگي دارد . نظم و ترتيب: -3

 كند. آرامش ضمير ناخود آگاه را پويا و فعال مي حفظ آرامش:-4

))آيا زندگي را دوست داريد؟ پس وقت را تلف نكنيد زيرا زندگي از وقت  بنيامين فرانكلين، استفاده صحيح از وقت : -5

 تشكيل شده است .((

 عقل سالم در بدن سالم است . سالمتي و تندرستي: -6

 تغذيه صحيح نقش مهمي در سالمتي دارد. تغذيه مناسب: -7

 مصرف مشروبات الكلي موجب ضعف حافظه مي شود . دوري از مشروبات الكلي : -8

 ورزش كليد عمر طوالني است . ورزش : - 9

 خواب فراگيري و حافظه را تقويت مي كند. خواب كافي:-10

 آنچه در حافظه بلند مدت باقي مي ماند ، يعني مطالب است .درك مطلب:- 11

 



 توصیه های مهم برای عملکرد بهتر در امتحانات

 بنديد:براي عملكرد بهتر در امتحان توصيه هاي زير را بكار    

با آمادگي كامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شويد. وسايل مورد نياز مثل مداد، خودكار، ماشين حساب،  -1 

لغت نامه و ساعت را به همراه داشته باشيد. با اين كار همه چيز در دسترس شما خواهد بود و نيازي به قرض گرفتن 

 وسايل ديگران پيدا نخواهيد كرد.

با اطمينان خاطر و آرامش كامل در امتحان شركت كنيد. مثبت انديشي كنيد. همواره اين جمالت را در ذهن خود  -2 

نگراني را از خود دور كنيد. هر گاه  "من براي امتحان كامال آماده ام و به خوبي از عهده آن برمي آيم.  "تكرار كنيد: 

م شويد. قبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دلشوره احساس نگراني كرديد، چند نفس عميق بكشيد تا آرا

 صحبت نكنيد. بهتر است بدانيد كه نگراني همچون يک بيماري مسري قابل سرايت به ديگران است.

آرام ولي هوشيار باشيد. اگر حق انتخاب داريد، مكان مناسبي را براي نشستن انتخاب كنيد. نيمكتي را انتخاب كنيد  -3 

 بر روي آن فضاي كافي براي كار داشته باشيد. به پشتي نيمكت تكيه دهيد و راحت باشيد.كه 

از وقت خود را براي اين كار صرف كنيد. كلمات كليدي ) در  %10در ابتدا نگاهي گذرا به سؤاالت بيندازيد. حدودا  -4 

ه خوانيد، نكاتي كه باليكه سؤاالت را ميسؤاالت ( را مشخص كنيد و براي پاسخ دادن به سؤاالت زمانبندي كنيد. در ح

 توانيد مفيد باشد را در كنار آنها يادداشت كنيد.رسد و ميذهنتان مي

براي پاسخگويي به سؤاالت از يک برنامه منظم پيروي كنيد. ابتدا به سؤاالت ساده تر پاسخ دهيد و بعد به آنها كه  -5

 تي پاسخ دهيد كه:نمره بيشتري دارند. سپس به ترتيب به سواال

 مشكل تر هستند. -

 گيرد.جواب دادن به آنها وقت بيشتري مي -

 نمره كمتري دارند. -

 در امتحانات تستي براي انتخاب پاسخ درست دقت كنيد. -6

 دانيد اشتباه است، كنار بگذاريد.ابتدا پاسخهايي را كه مي -

 مانده، پاسخ صحيح را انتخاب نماييد و يا حدس بزنيد.اگر تست نمره منفي ندارد، از بين پاسخهاي باقي  -



 اگر امتحان نمره منفي دارد و شما دليل خاصي براي انتخاب پاسخ خود نداريد، حدس نزنيد. -

كنيد، پاسخ صحيح است. پس پاسخ خود را تغيير ندهيد، مگر اينكه شک نكنيد، معموال اولين گزينه اي كه انتخاب مي -

 قطعي رسيده باشيد.واقعا به نتيجه 

 در امتحانات تشريحي، قبل از پاسخ دادن به سؤاالت خوب فكر كنيد. -7 

 رسد، در چرك نويس يادداشت كنيد.ابتدا نكات مهمي را كه راجع به سؤاالت به دهنتان مي -

 اين نكات را به ترتيب شماره گذاري كنيد. -

 سپس آنها را تنظيم كرده و پاكنويس كنيد. -

 اسخ به سؤاالت تشريحي، به اصل موضوع بپردازيد و حاشيه نرويد.در پ -8

 در جمله اول موضوع اصلي را بيان كنيد. -

 مقدمه اي براي آن بنويسيد. -

 سپس موضوع را با جزئيات بيشتري شرح دهيد. -

الهاي اضافي به سؤال توجه كنيد و فقط به آنچه از شما خواسته شده پاسخ دهيد. از توضيحات غير ضروري و مث -

 بپرهيزيد.

 از وقت امتحان را براي مرور مطالب كنار بگذاريد. 10% -9 

 براي ترك كردن جلسه امتحان عجله نكنيد. -

 در انتها تمام سؤاالت را مرور كنيد. -

 مطمئن شويد كه به تمام سؤاالت پاسخ داده ايد. -

 بندي، امالي كلمات و ... را تصحيح كنيد.ها را يک بار ديگر بخوانيد و در صورت لزوم جمله پاسخ -

 وقتي نتيجه امتحان را گرفتيد، آن را بررسي كنيد. -10 



 به اشكاالت خود توجه كرده و سعي كنيد در آن زمينه بيشتر مطالعه كنيد. -

 براي امتحانات آخر سال، سؤاالت امتحانات كالسي را دوره كنيد تا اشتباهات گذشته را تكرار نكنيد. -

 بهترين روش يادگيري را كه براي شما مؤثر بوده، انتخاب كنيد. -

 روشهايي كه براي شما كارآيي الزم را نداشته، كنار بگذاريد. -

 سعي كنيد بهترين روش را پيدا كرده و بر روي آن تمرين كنيد تا به نتيجه مطلوب برسيد. -

 

برای همه دانشجویان عزیز در  ددانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گنابا ناداره مشاوره و سالمت روا
 .امتحانات پیش رو آرزوی موفقیت دارد

 

 

 


