ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ط برای شب امتحان:
ها 
نكته 
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و ﻧﻜﺘﻪﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدن در
ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم
اﮔﺮ ﺟﺰو داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻗﺎﯾﻖ .ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﴍوع ﻛﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﺪ:
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻔﻚ ،ﭼﯿﭙﺲ و ﭘﺎﭘﻜﻮرن منﯽﺷﻮد .ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻪ ﺷﻜﻼت
ﺗﻠﺦ در وﻋﺪه ﺷﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺷﻜﻼت ﺗﻠﺦ ﻛﺎراﯾﯽ ﻣﻐﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
دوش آب ﴎد
دوش آب ﴎد ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﺎزﮔﯽ و ﻃﺮاوت و ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﻛﻤﻚ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺒﮏ
ﺧﻮردن ﯾﻚ دﴎ ﺳﺒﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ ﻛﺎراﯾﯽ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﱰس
اﻣﺘﺤﺎن را دور ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاب
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻛﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آداﻣﺲ ﺑﺠﻮﯾﺪ ،ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﭘﺮت ﺷﺪه و منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺎ ﯾﻚ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ آبﻣﯿﻮه ﺧﻨﻚ ﴍوع و اﺣﺴﺎس
ﻛﻨﯿﺪ ﴎ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ﭘﺲ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺪارﯾﺪ
ﻛﻪ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﻨﯿﺪ ،در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﯿﺪ و ۵
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت اﺳﱰاﺣﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ ﻛﺮده و دوﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﯿﺪ ،ﻣﻐﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ متﺮﻛﺰ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی را ﴏف ﻛﻨﯿﺪ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﻫﺪاﻓﺘﺎن
را ﺑﺎ ﭘﺎداشﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ )زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ( دﻧﺒﺎل ﻛﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﻣﺎنﺳﻨﺞ را ﺑﺮای  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻛﻨﯿﺪ.
راﻫﻨامی درﺳﯽ و ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ،ﺟﺰوات ،ﻛﺘﺎبﻫﺎ و آزﻣﻮنﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻛﻪ اﺣﺘامل ﻣﯽدﻫﯿﺪ در اﻣﺘﺤﺎن

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺳﺆالﻫﺎ را از درسﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ در ﻛﻼس اراﺋﻪ
ﺷﺪه ،ﻃﺮح ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺟﺰوات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑﻪﺷامر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ
ﻛﻪ آﺧﺮ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دو ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ را درﺑﺎره ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
از ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر ،ﭘﺪر و ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﯾﻚ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﺆاﻻت
ﺷام ﺧﯿﻠﯽ ﴎﯾﻊ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻛﻪ ﺷام را درﮔﯿﺮ ﻛﺮده و منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن
ﻫﺎ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻛﻨﯿﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆال آنﻫﺎ را از اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﴎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺆالﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺗﻜﺮار ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آن
ﻫﺎ ﻣﻠﻜﻪ ذﻫﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻤﻚ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﻣﻮﺟﻮد را ﺟﱪان ﻛﻨﯿﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﻚ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﴎﯾﻊ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻜﺎت درﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻔﻈﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻬﻢ
و ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه را روی ﯾﻚ ورق ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن و ﺻﺒﺢ
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﯿﺪ.
ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﺷﺐ را ﺑﯿﺪار مبﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده
ﻛﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﻛﻪ زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮاﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻛﻪ
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﻐﺰ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻼش ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪن در ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮده و ﺑﻪ
ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮور
ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﺻﺒﺢ روز اﻣﺘﺤﺎن ﺣﺪود  ۳۰-۴۵دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮور و ﻓﻠﺶ ﮐﺎرت ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن
ﴍوع ﺷﻮد ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮور را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻣﯿﺜﻢ رﻧﺠﱪ -ﻣﺸﺎور و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

