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 (سایر منابع مورد نیاز را از قبل آماده کنید:2

منابعی که برای شب امتحان نیاز دارید   

عبارتند از:کتاب درسی،دفاتر تمرین و  

 یادداشت ها،خالصه ها،چند نمونه سوال و.. 

به دوستان  بنابراین اگر کتاب یا دفتر خود را 

قرض داده اید آن را بگیرید تا شب امتحان  

 سر خودتان بدون کاله نباشد. 

 (اشکاالت خود را برطرف کنید:3

  شب های امتحان صرفا زمان مرور آموخته

هاست و شما وقت کافی برای یادگیری 

  و رفع مشکالت درسی خود دیدجمطالب 

ندارید.اگر احساس می کنید در یک ماده یا  

وز آمادگی الزم را ندارید موضوع درسی هن 

قبل از شروع امتحانات از طریق زیر مشکل 

 را برطرف کنید: 

 *ازطریق پرسش از معلم 

 *از طریق آشنایان و بستگان

 *شرکت در کالس های تقویتی 

 *درنهایت از طریق معلم خصوصی  
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برای اینکه بتوانید از زمان اندک شب و  

روزهای امتحان حداکثر استفاده را بنمایید  

روز قبل از   15الی   10الزم است از حدود 

امتحانات،منابع درسی،جزوات و  شروع 

یادداشت های خود را بررسی کنید و  

اشکاالت و مشکالت درسی خود را با کمک  

دیگران برطرف کنید و خالصه با آمادگی 

 وارد این روزها و شب های امتحان شوید. 

ر می تواند در آمادگی یتوجه به نکات ز*

 شما برای ورود به ایام امتحانات مفید باشد: 

 :ود را کامل کنید(جزوات خ1

 جزوه های درسی و یادداشت هایتان  

اصلی ترین منابع برای مطالعه و مرور  

هستند،پس آنها را بررسی و با جزوات و  

خالصه های دوستانتان مقایسه کنید و اگر  

. مشکلی داشت آن را برطرف کنید   
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 )رها( مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین 

 

 »متوسطه دوره دوم«  

 

 واحد مشاوره 

 

 (1140-2140)سال تحصیلی 
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تآنچه باید قبل ازامتحانا  

...به فکرآن بود   
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 ریق  

 

 

 

(نصب برنامه امتحانات درمحل 7  

 مناسب:

برنامه امتحان در محلی مناسب، شما   نصب

را در حال و هوای امتحان قرار می دهد و  

سبب می شود با برنامه ریزی مناسب به  

 مطالعه بپردازید. 
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 :های جانبی(متوقف کردن فعالیت 5

ایام امتحانات،یعنی حالت فوق العاده،یعنی  

اینکه اگر برنامه ها و فعالیت هایی داریم که  

باعث اتالف وقت و انرژی ما می شود باید  

آنها را کنار بگذاریم.)فعالیت هایی  موقتا 

مثل: کالسهای ورزشی،تلویزیون  

 دیدن،حضور در فضای مجازی و...(

 :(تعیین محل مناسب برای مطالعه6

سعی کنید فضایی آرام و مناسب و دور از  

عواملی که موجب حواس پرتی می شود،برای  

 مطالعه خود فراهم کنید.  
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 :(چند نمونه سوال داشته باشید4

بهتر است برای هردرس یک پوشه درست  

کنید و برگه های امتحانی را که قبال گذرانده 

ت خود  اید در آن قرار دهید.البته باید اشکاال

را در امتحان بررسی کرده باشید،مطالعه این  

نمونه سواالت به شما کمک می کند برای بار  

 دوم اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.حتی 

میتوانید با نمونه سواالتی که دارید در شب  

امتحان از خودتان آزمون بگیرید و خود را  

 بسنجید و اشکاالت را رفع کنید. 
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 "خندان و پرتوان باشید"


