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به فرزندمان اطمینان خاطر بدهیم که در کنار او خواهیم بود و *

 اگر مشکلی داشت او را یاری خواهیم کرد.

رام نگه داریم و از آدر ایام امتحانات فضای خانواده را شاد و *

 حتی برخورد لفظی به خصوص با فرزندانمان خودداری کنیم.

در ایام امتحانات از شرکت در جشنها و مهمانی ها تا حد امکان *

 خودداری شود.

م بر افزایش قدرت حافظه ، تمرکز و کاهش تاثیر رژی•

 اضطراب بسیار موثر می باشد .

نوشیدن آب باعث حفظ تعادل داخلی بدن و تنظیم •

 دمای بدن شده و نوشیدن آب مخصوصا در زمان

فراگیری دروسی مانند ریاضی،فیزیک باعث تمرکز 

م  ا توصیه می شود  که در هنگالذ ، خواهد شد بیشتر

 8تا  6بیشتری استفاده شود . مصرف مطالعه از آب 

          جب دفع مواد سمی مخرب در مغزولیوان آب م

 می شود .

غذا بهتر است تعداد وعده های غذایی را بیشتر و از •

     هایی با حجم کم استفاده کرد.

بهتر منابع رعایت  آرامش در زمان صرف غذا در جذب •

دقیقه به صرف  20در هر وعده  ،مغزی تاثیر گذار است 

 غذا اختصاص داده شود .
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                                                 :تحانمدانستنی هائی در مورد اضطراب و استرس روزهای ا (1

اضطراب نوعی خود مشغولی ذهنی است که خود کم انگاری و 

تردید در مورد توانایی های فرد را به همراه دارد و اغلب باعث 

          ارزیابی منفی و عدم تمرکز حواس و واکنش های جسمانی

 نا مطلوب می شود.

  سختگیری بیش از حد والدین✓

 خصوصا والدین اطرافیان, ترس و تهدید از سوی✓

  تن برنامه ریزی درسی   مادگی و نداشآعدم ✓

 یا در خانه ر مدرسه وموزان دآرقابت ناسالم دانش ✓

وجود والدین مضطرب که باعث انتقال اضطراب به ✓

       .فرزندان می شود

بدون در نظر گرفتن تفاوت  )مقایسه کردن افراد باهم✓

 .(های فردی

کاری را اوری کنیم همواره به خدا توکل و هر آبه فرزندان یا  *

رامش دهنده دلهای مضطرب آزیرا یاد خدا  .با نام او شروع کند

 است.

بر توانایی های فرزندمان تاکید کنیم تا اعتماد به نفس او تقویت *

 شود.

تالشهای فرزندمان را برای کسب موفقیت های هرچند کوچک *

 قدر بدانیم و اورا تشویق کنیم.

ا عملکرد طبیعی و ن رآ موزش است.آامتحان جزئی از فرایند *

ن آاموزش بدانیم و از حساسیت بی مورد نسبت به آمعمولی

 بپرهیزیم.

شرایط فیزیکی و عاطفی مناسبی را در ایام امتحانات برای *

 فرزندمان فراهم کنیم.
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هش انجام فعالیت های بدنی و ورزش سبب کا❖

عث افزایش در عین حال با استرس خواهد شد .

از  به مغز و کاسته شدن جریان خون ، خون رسانی

  دد.یادگیری می گر اختالالت

ت وخواب کافی  خصوص در طول استراح❖

 امتحانات باعث تقویت قوای مغزی و تجدید حیات

 میشود . نها آ

ستگی و بی خوابی از عواملی است که قدرت خ❖

ی  را با اختالل روبرو نموده و دگیرییا حافظه و

  .باعث افزایش فشار های عصبی می شود

از نگاه کردن به فیلم های  تحاناتدر طول ام❖

 انگیز خودداری نمایند . نهیجا

لحظاتی از یاد خدا شفابخش دلهاست و اختصاص ❖

 اوقات برای دعا و نیایش و راز و نیاز و ارتباط با

قوا و تقویت  خدا تاثیربسیار زیادی در تجدید

 سیستم عصبی دارد .
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هنگام مطالعه از خشکبار و انواع مغز های مغزی ➢

 استفاده شود .

توجه در صرف صبحانه بخصوص در روزهای  ➢

 امتحانات ضروری است .

الزم است از مصرف غذا های سرخ کردنی و نمک ➢

زیاد و همچنین چیپس و پفک و ... در ایام امتحانات 

  پرهیز گردد .

بهتر است از غذا های سبک و انواع میوه ها ، ➢

 نان و پنیر ، گرود ، یک لیوان ، سبزیجات تازه ،ساالد

شیر که غذایی مفید و کامل حساب می شود استفاده 

 کرد .

اید تکراری میان وعده های بد به دلیل گستردگی نب➢

       ،ا سعی کنید به جای چیپسلذ و کسالت آور باشد ،

به جای چوب بستنی،ماست میوه ای  ذرت و به جای

 آبمیوه خانگی،هویج و به جای چای،شیر یا شور

 استفاده نمایید.

برای حفظ آرامش از مصرف کمپوت، کنسرو، ➢

    سوسیس ،کالباس و سس مایونز خدداری نمایید.
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