
 

 

 

 برنامه ريسي درسي در ايام امتحانات

تَاًيذ اص آى تعٌَاى اتضاسي تشاي   تَاًاييْاي شواست ٍ شوا هي ّا ٍ اهتحاى هعياس اسصشياتي داًستِ

ٍ رٌّي ٍجَد داسد كِ  اها ششايط فيضيكي. يادگيشي خَد استفادُ كٌيذ اسصياتي هْاست ّاي

تٌاتشايي الصم است پاسُ اي ًكات سا . دّذ  اهتحاى سا تحت تأثيش قشاس هي عولكشد شوا دس حيي

 .سعايت كٌيذ ٌّگام اهتحاى

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

ًياص هثل ٍسايل هَسد  .تا آهادگي كاهل ٍ تِ هَقع دس سش جلسِ اهتحاى حاضش شَيذ .1

تا ايي كاس . هذاد، خَدكاس، هاشيي حساب، لغت ًاهِ ٍ ساعت سا تِ ّوشاُ داشتِ تاشيذ

ّوِ چيض دس دستشس شوا خَاّذ تَد ٍ ًياصي تِ قشض گشفتي ٍسايل ديگشاى پيذا 

  .ًخَاّيذ كشد

 

ّوَاسُ ايي . هثثت اًذيشي كٌيذ. تا اطويٌاى خاطش ٍ آساهش كاهل دس اهتحاى ششكت كٌيذ .2

هي تشاي اهتحاى كاهال آهادُ ام ٍ تِ خَتي اص  ": ت سا دس رّي خَد تكشاس كٌيذجوال

ّش گاُ احساس ًگشاًي كشديذ، چٌذ . ًگشاًي سا اص خَد دٍس كٌيذ ". عْذُ آى تشهي آين

قثل اص اهتحاى تا دٍستاًتاى ساجع تِ اضطشاب ٍ دلشَسُ . ًفس عويق تكشيذ تا آسام شَيذ

ًگشاًي ّوچَى يك تيواسي هسشي قاتل سشايت تِ  كِتذاًيذ تْتش است . صحثت ًكٌيذ

  .ديگشاى است



 

 

 

اگش حق اًتخاب داسيذ، هكاى هٌاسثي سا تشاي ًشستي اًتخاب . آسام ٍلي َّشياس تاشيذ .3

تِ پشتي . ًيوكتي سا اًتخاب كٌيذ كِ تش سٍي آى فضاي كافي تشاي كاس داشتِ تاشيذ .كٌيذ

  .                  .ًيوكت تكيِ دّيذ ٍ ساحت تاشيذ

 

اص ٍقت خَد سا تشاي ايي كاس % 10حذٍدا . دس اتتذا ًگاّي گزسا تِ سؤاالت تيٌذاصيذ .4

سا هشخص كٌيذ ٍ تشاي پاسخ دادى تِ ( دس سؤاالت ) كلوات كليذي . صشف كٌيذ

سسذ ٍ   خَاًيذ، ًكاتي كِ تِ رٌّتاى هي  دس حاليكِ سؤاالت سا هي. سؤاالت صهاًثٌذي كٌيذ

  .تَاًيذ هفيذ تاشذ سا دس كٌاس آًْا يادداشت كٌيذ  هي

 

اتتذا تِ سؤاالت سادُ تش . تشاي پاسخگَيي تِ سؤاالت اص يك تشًاهِ هٌظن پيشٍي كٌيذ .5

سپس تِ تشتية تِ سَاالتي پاسخ دّيذ . پاسخ دّيذ ٍ تعذ تِ آًْا كِ ًوشُ تيشتشي داسًذ

:  كِ

.  هشكل تش ّستٌذ -

.  گيشد  يشتشي هيجَاب دادى تِ آًْا ٍقت ب -

 .ًوشُ كوتشي داسًذ -

 



 

 

 

 .دس اهتحبًبت تششيحي، قجل اص پبسخ دادى ثِ سؤاالت خَة فنش مٌيذ .6

 

سسذ، دس چشك ًَيس   ٌّتبى هيراثتذا ًنبت هْوي سا مِ ساجغ ثِ سؤاالت ثِ  -

.  يبدداشت مٌيذ

.  ايي ًنبت سا ثِ تشتيت شوبسُ گزاسي مٌيذ -

.مشدُ ٍ پبمٌَيس مٌيذسپس آًْب سا تٌظين  -

 

.  دس پبسخ ثِ سؤاالت تششيحي، ثِ اصل هَضَع ثپشداصيذ ٍ حبشيِ ًشٍيذ .7

.  دس جولِ اٍل هَضَع اصلي سا ثيبى مٌيذ -

. هقذهِ اي ثشاي آى ثٌَيسيذ -

.  سپس هَضَع سا ثب جضئيبت ثيشتشي ششح دّيذ -

اص . يذثِ سؤال تَجِ مٌيذ ٍ فقط ثِ آًچِ اص شوب خَاستِ شذُ پبسخ دُ -

.  تَضيحبت غيش ضشٍسي ٍ هثبلْبي اضبفي ثپشّيضيذ

 

 



 

 

.  اص ٍقت اهتحبى سا ثشاي هشٍس هطبلت مٌبس ثگزاسيذ ۱۰٪ .8

.  ثشاي تشك مشدى جلسِ اهتحبى ػجلِ ًنٌيذ -

.  دس اًتْب توبم سؤاالت سا هشٍس مٌيذ -

.  هطوئي شَيذ مِ ثِ توبم سؤاالت پبسخ دادُ ايذ -

ّب سا يل ثبس ديگش ثخَاًيذ ٍ دس صَست لضٍم جولِ ثٌذي، اهالي ملوبت ٍ  پبسخ -

  .سا تصحيح مٌيذ …

 

.  ٍقتي ًتيجِ اهتحبى سا گشفتيذ، آى سا ثشسسي مٌيذ .9

.  ثِ اشنبالت خَد تَجِ مشدُ ٍ سؼي مٌيذ دس آى صهيٌِ ثيشتش هطبلؼِ مٌيذ -

ثشاي اهتحبًبت آخش سبل، سؤاالت اهتحبًبت مالسي سا دٍسُ مٌيذ تب اشتجبّبت  -

.  گزشتِ سا تنشاس ًنٌيذ

.  ثْتشيي سٍش يبدگيشي سا مِ ثشاي شوب هؤثش ثَدُ، اًتخبة مٌيذ -

 . سٍشْبيي مِ ثشاي شوب مبسآيي الصم سا ًذاشتِ، مٌبس ثگزاسيذ -

ثش سٍي آى توشيي مٌيذ تب ثِ ًتيجِ هطلَة  سؼي مٌيذ ثْتشيي سٍش سا پيذا مشدُ ٍ. ۱۰

. ثشسيذ

 3ٍاحذ هشبٍسُ دثيشستبى فشصاًگبى 


