
 راـهکاراهی کاهش اضطراب امتحان

 اهی مضطرب است.کننده دلر کاری را با انم او رشوع کنیم، زریا یاد خدا آرامهب خودمان یادآوری کنیم همواره هب خدا توکل رکده و ـه  (1
 مان تقویت بشود.اهی خودمان تأکید کنیم ات اعتماد هب نفسرب تواانیی (2
 ش از حد نداشته باشیم.بی  عهماهنگ کنیم و از خود توق اهیمان انتظارات خود را با تواانیی (3
 اهی رهچند کوچک را قدر بدانیم و خود را تشویق کنیم.اهیمان ربای کسب موفقیتتالش (4
 یابی و رفع آن باشیم.ویق کنیم و رد غیر اینصورت ردصدد علتان مقایسه کنیم، رد صورت پیشرفت خود را تش عملکردمان را با توان خودم (5
 مورد نسبت هب آن بپرهیزیم.حان زجیی از رفآیند آموزش است. آرنا عملکرد طبیعی و معمولی آموزش بدانیم و از حساسیت بیامت  (6
 ود رفاهم کنیم.رشایط فیزیکی و عاطفی مناسبی را رد ایام امتحاانت ربای خ  (7
گام امتحان از انباشتهرمور ردسح مطالعه و رزیی ردسی، روش صحی وه ربانهمحصیلی خود را با نح از ابتدای سال ت  (8 شدن مطالب اه منطبق کنیم ات هن

کاهیم.  ردسی و اضطراب امتحان ب
کلی پیش آدم راه (9  دلیل نگران نباشیم.حلش هم پیدا خواهد شد. پس بیهب خودمان اطمینان خارط بدهیم ارگ مش

آوردن نمره ردس کسب نمره، زریا کسانی هک فقط ربای بدست اه کنیم هنهب خودمان یادآور شویم هک تمامی تالش خود را رصف یادگیری ردس (11
 کنند.خوانند مطالب ردسی را زودرت رفاموش میمی

 کارا با خانواده و دوستان بیان کنیم.اهی خود را ردباره امتحان آش عقاید و نگرانی (11



کاالت احتمالی را از استاد شوند و میاه دوره میردسرکدن رد کالس رد ایام و زندیکی امتحان خودداری کنیم، زریا رد این دوران از غیبت (12 توان اش

 رپسید و یا از آرخین نحوه امتحان و موارد امتحانی جویا شد.
گاه را شاد و آرام نگه داریم و از مشارجه و ربخورداهی لف رد ایام امتحان فض  (13 ااتقی خودداری ظی هب خصوص با خانواده و همای خانواده یا خواب

 کنیم.
کان خودداری کنیم.اه یا ربزگاری میهمانی حتیاه و میهمانیشنایام امتحاانت از رشکت رد ج رد  (14  االم
خواندن، دمت زمان مناسبی )و محدود( را ربای تفریح، ورزش و تماشای تلوزییون رد نظر ربای ایجاد تنوع و رفع خستگی رد ایام امتحان و ردس (15

 بگیریم.
اه زودرت بخوابیم ات صبح زودرت بیدار شویم. مورد نیاز بدن تأمین شود، هب عبارت دیگر شبکنیم هک خواب یم ظ ساعت خوابمان را طوری تن  (16

 شود.اهی شب عالوه رب خستگی سبب عدم یادگیری میمطالعه ات نیمه
کاانت مورد نیاز رس جلسه امتحان، لوازم (17  مش خارط هب سؤاالت اپسخ دهیم.التحرری و وسایل دیگر را با خود همراه داشته باشیم ات با آراام
 صبح امتحان کمی زودرت منزل را رتک کنیم مبادا رد رتاکیف یا تأخیر زمانی، اضطراب دریرسیدن هب اضطراب امتحان اضاهف شود. (18
 شدن دعا، تالش و کوشش خود ماست.شود، اما رشط مستجابیادمان باشد دعا باعث آرامش و رسیدن هب موفقیت می (19
توانیم اهیی را هک باید بیشتر تمرین کنیم، تشخیص داده و بهتر میاهی قبل، عالوه رب کاهش اضطراب، ردساه یا دورهنموهن سؤاالت سالبا استفاده از  (21

 خود را آماده کنیم.



خواندن و احساس دهیم یک خط بکشیم. این کار انگیزه بیشتری ربای ردساهیمان را رد جایی نصب کنیم و روی ره امتحانی هک میربانهم امتحان (21

 آورد.شدن هب اپیان امتحان را هب وجود میزندیک
 بهتر است استادان، محیط مساعد و آرامی را ربای دانشجو رد جلسه امتحان رفاهم آورند ات اضطراب دانشجویان کاهش یابد. (22
رزیی رکده، از اضطرابش کاسته با توهج هب آن ربانهم تواندگذاری و نوع امتحان را مشخص کند، دانشجو میارگ استاد انتظارات، اهداف، نحوه نمره (23

 بشود.
کالیف ردسی را بازبینی کنیم ات نقاط ضعف و قوت ردسی خود را یافته و رد مواردی هک ضعف داریم تمرینات بیشتری ربهگ (24 اهی امتحان کالسی یا ت

 انجام دهیم.
ما نیست، بلکه بدان معناست هک فعالیت من رد آن ردس کم بوده و یا مفاهیم توهج داشته باشیم کسب نمره بد رد یک امتحان هب معنی انتوانی  (25

 ام.اساسی آن ردس را ردست نیاموخته
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