
 بسمً تعالی

 امتحاانت شسوع مىاسبت هب  امتحان با زابطً رد  جمالتی

وند دانستید می آیا-1   کىد نمی معلوم زا   امتحان شمان اما  کىد می امتحان زا  شما هم خدا

نید  ربای کاهص اضطراب و استسض امتحان -2 کاز امتحان بدا همیشً خود زا طلب
گاي   کاز نقص وهیچ  وکنید باشی  زا  بده

گام مواهج شدن با سوال اول سعی کنید آن زا هب خوبی -3 م بعد و  بفهمید  هن   کنید دادن پاسخ هب اقدا

قبل اش شسوع امتحان -4
 سید رب وتمركز  ،اطمیىان آزامص هب  قرآن اش کواتي ای سوزي خواندن و خدا  و یاد ذكر با  

 رد ضاید بپسداشید دیگر سواالت هب و کنید نظر صسف آن اش ،فعال وکنید تلف حد اش شیب زا  خود وقت دانید نمی زا  سوالی الرجواب  -5
  کىد یازی  اتن حافظً  سوال هب  ربگشت

باعث افزایص   خطی خوش  بنویسید خط خوش کنید سعی صوزت ره رد هستىد  توضیحی یا  و  سواالت یا حل كردنی یا تشسیحی -6
  شد خواهد استاد  توهج و و  دقت

  وکنیم زیختً هم هب و متالشی زا  آن  ما رنم افزاز است با وریوض اضطراب و استسضذهه و حافظً -6

قبل اش ربخاسته -7
شتً باقی زا  ای وکتً چیه هک شوید مطمئه خود ربهگ تحویل و امتحان جلسً اش    ربهگ هب دانستید می هک زا  هچ آن تمام و  وگرا

 خود لقتنم كردي اید 



  باشد ای قطري  و تدزیجی یادگیسی  الر خصوصا  است امتحان اش قبل اهی آمادگی  امتحانبهتسیه شیوي ربخوزد با  -8

قبل اش وزود هب جلسً آشمون رد بازي امتحان یا میصان آمادگی -9
 اطالعات معموال چون وکنید وگتفگ  اه آن با خود  دوستان  

   کىد وگران زا  شما است ممکه موضوع وایه كرد نخواهید ردیافت  ردستی

رد امتحان ونمراتی هک اش دست می دهىد شمانی اتفاق می افتد هک اتفااق مطمئه هستىد جواب  دانشدویان بخص عمدي ای اش اشتبااهت -11
 اشتبااهت هب دست مساهل حل فرایىد و محاسبات رد رتتیب ایه هب و آمدي پانیی اه آن  زا بلدند رد ایه حالت میصان هشیازی ودقت

 میسود هدز هب شحماتطان و شنىد می کنىدي تعییه اما جزیی بسیاز

 باشد داشتً  خالهص نویسی قبل اش امتحان می تواند کمک مورثی رد ساختاز ساشی ذهنی و جمع آوزی مطالب خواندي شدي  -12

 نحوي هب و اید آوزدي دست هب هک ای تجرهب هب است بهتس  بعد اش امتحان هب نتایج احتمالی آن فکر وکنید کاز خاصی اش دست شما ربنمی آید -13
  کنید فکر بعدی امتحان مدرییت

ز شوید وبا خوزدن صبحاهن ای مقوی خود زا ربای جلسً امتحان  -14 شب قبل اش امتحان بهتس است شودرت بخوابید وصبح هم شودرت بیدا
 آمادي کنید 
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