ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﺎﺧﺮد

ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آﻣﻮزش ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻟﻒ :ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
۱ـ داﻧﺴ  :داﻧﺴ ﻫﺪف را ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺪون ﻫﺪﻓﯽ اﺟﺮا ﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در وﻗﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
۲ـ اراده :داﺷ اراده در اﺟﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷ اراده و ﻋﺰم راﺳﺦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ داﺷ اراده ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دروازهی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻬﺴﻮی ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
۳ـ اﻋﺘ د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ :داﺷ اﻋﺘ د ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ .ﭘﺲ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دروس ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻬﺨﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ.
۴ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی :داﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺎی
ﻣﻨﻈﻢ را روی دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در راﺳﺘﺎی آﻣﻮزش ﻣﯽﺷﻮد.
۵ـ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺟﺮای ﻫﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺎق و ﻣﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و ﻋﺎری
از ﻫﺮ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،روی ﻣﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻗﻠﻢ و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﴐورت
اﺳﺖ روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﯽ را از روی ﻣﯿﺰﺗﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ ،اﺗﺎق ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎری از ﻋﮑﺲ و ﭘﻮﺳﱰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً
آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎزﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﮐﺮدن و ﻏﯿﺮه را ﮐﻨﺎر ﮔﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮت ﺷﺪن ﺣﻮاسﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
۶ـ ﺧﻮنﴎدی :اﺿﻄﺮاب و دﻟﻬﺮه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ در اﺟﺮای ﻫﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮنﴎدی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و اﺿﻄﺮاب را ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
۷ـ ﻋﻼﻗﻪ :داﺷ ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﻢ و ﴐوری اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ در اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ.
۸ـ ﻋﺪم اﺗﻼف وﻗﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻬﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن ﻫﻢ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وﻗﺖ ﻃﻼ اﺳﺖ.
۹ـ ﭘﺎداش ﺑﻪﺧﻮد :اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺗﺎن
ﺷﻮد.
۱۰ـ ﻓﻬﻤﯿﺪن :ﻓﻬﻤﯿﺪن اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درس را ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﻔﻆ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنرا ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ،
زﯾﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻐﺰی ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺖ ﺷ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
۱۱ـ اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻮﻃﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻂ دور ﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮت ﺷﺪن ﺣﻮاسﺗﺎن ﺷﺪه و در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻮد
زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
۱۲ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺘﺎب از ﭼﺸﻢﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ۳۰ـ ۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۳ـ ﻋﺪم ﺧﺴﺘﮕﯽ :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮازﯾﺪ.

۱۴ـ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﴏف ﻏﺬا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻢ داﺷﺘﻪ و ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ
را درک ﮐﻨﺪ.
۱۵ـ ﻧﻮر اﺗﺎق :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر اﺗﺎق ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ از ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۶ـ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮای اﺗﺎق اﮐﺴﯿﺠﻦ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮐﺴﯿﺠﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ و ﺣﺎﻓﻈﻪ دارد.
۱۷ـ ﺮﮐﺰ ﺣﻮاس :داﺷ ﺣﻮاس در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،از اﯾﻦرو ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﻮاسﺗﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ دﻓﱰﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ آنرا ﺑﻨﻮﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۸ـ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ :در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ آنرا ﺧﻮب
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۹ـ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﺎﺳﻔﻮرس ،ﻣﮕﻨﯿﺰﯾﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوپ  Bو ) (B12ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﯿﺮ ،ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم ،ﭼﻬﺎرﻣﻐﺰ ،ﺑﺎدام ،زردی ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت وﺟﻮد دارد ،وﺟﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ب :ﻣﺮﺣﻠﻬﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
۱ـ آﻣﻮزش ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ :ﻧﻈﺎم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﯾﺎدﺳﭙﺎری و ﯾﺎدآوری اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻧﺪارد و ﻓﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن  ۲۵۰ﮐﻠﻤﻪ در دﻗﯿﻘﻪ ﴎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ  ۲۴۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ در دﻗﯿﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﻃﯽ دو ﺳﺎل آنرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
۲ـ ﯾﺎدداﺷﺖ :در وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﮑﺎت ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺎت ﻋﻤﺪه درس را ﺑﻬﺨﻮﺑﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد.
۳ـ ﻣﺮور :در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮور را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
۴ـ ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؟
۱ـ درس آﺳﺎن را ﺣﺪود ۴۵ـ ۵۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺣﺪود  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
۲ـ درس ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﺪود ۱۵ـ ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺣﺪود  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
۵ـ ﻃﺮز اﺳﱰاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ :ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﺤﻈﻬﺎی اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،از اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی اﺗﺎق را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺗﺎ ﻫﻮای آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ج :ﻣﺮﺣﻠﻬﯽ اﻣﺘﺤﺎن:
۱ـ ﻫﺮ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ روز اﻣﺘﺤﺎن را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی در ﺣﺎل اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ
اﮐ ﺳﺆﻻت ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
۲ـ ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن :ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﴏف اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻬﯽ زﯾﺎد و اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه و
ﴎدرﮔﻤﯽ را ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﮑﺮی آرام ﺳﺎزﯾﺪ و ﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﴐورت روز اﻣﺘﺤﺎن را
ﻗﺒﻼً در ﺑﮑﺲ ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺐ زودﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.
۳ـ ﺻﺒﺢ روز اﻣﺘﺤﺎن :ﺻﺒﺢ روز اﻣﺘﺤﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎ از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،اﺿﻄﺮاب و دﻟﻬﺮه را ﺑﺨﻮد راه
ﻧﺪاده و در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ راه ،ﺧﻮنﴎد و آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻮﻓﻖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ.
۴ـ ﺣﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎن :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روی ﭼﻮﮐﯽ ﻣﯽﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺧﻮد را آرام ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ
ﻫﻮﺷﯿﺎری و دﻗﺖ ﻻزم آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۵ـ ﴍوع اﻣﺘﺤﺎن :ﺧﻮنﴎدیﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﻮده ﴍوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﺆاﻻت ﺎﯾﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻً  ۳۰درﺻﺪ ﺳﺆاﻻت ﺳﺎده ۳۰ ،درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۳۰ ،درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻞ و  ۱۰درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﻣﺘﺤﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺆال ﺳﺎده ﻫﻢ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﺎﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻋﻼﻣﺖ ) (+ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﻋﻼﻣﻪ ) (-ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻮﻧﻪ
ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن را ﻗﺒﻼً ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ.

