
مهارت های تکمیلی برای کاهش

اضطراب امتحان چه هستند؟

در اینجا به برخی نکات اشاره می کنیم که
الزم است در روزهای قبل از امتحان رعایت

کنید:
• در دوره ی امتحانات استراحت کافی داشته

باشید.

• مایعات فراوان مصرف کنید.
• مصرف مواد غذایی حاوی کافئین از جمله،
قهوه، نسکافه، چای، نوشابه کوال و مواد غذایی

محرک مثل فلفل و ادویه جات را محدود کنید.

• برای خود اضطراب بیش از حد ایجاد نکنید؛
برای مثال، اگر از شخصی دلخور هستید، این

مسئله را به آینده واگذار کنید و فعال بحث و

جدل نکنید.

• از مواجهه با افراد مضطرب پرهیز کنید.
• مطلب جدید نخوانید، مطالبی را که از قبل

خوانده اید، مرور کنید.

• حداقل یکبار در روز، در مکانی آرام دراز بکشید
و به کمک روش آرام سازی، عضالت بدن خود را

شل کنید.

• از روش خودگویی مثبت استفاده کنید.

 
• مقداری اضطراب در ابتدای آزمون عادی است.
• شاید در ابتدای جلسه احساس کنید چیزی

نمی دانید، این هم عادی است.

• گذر زمان به شما کمک میکند بر اضطراب خود
غلبه کنید.

• اگر در زمان امتحان مضطرب هستید، عجله
نکنید و از خودگویی مثبت استفاده کنید.

• جمالت منفی و افکار ناکارآمد را از ذهن خود
دور کنید.

• اگر ذهن شما قفل کرد و جواب سوالی را بلد
نبودید،به سراغ سوال بعدی بروید، این کار را برای

سواالت دیگر نیز ادامه دهید؛ در نهایت به سوالی

خواهید رسید که جواب ان را می دانید، قفل ذهن

شما باز می شود و خواهید دید جواب بقیه

سواالت نیز یادتان می آید.

• اگر اضطرابتان خیلی زیاد شد، از افراد ناظر در
جلسه سوال بپرسید.

• شکالت یا شیرینی بخورید.
• نوک مداد خود را بشکنید و دوباره آن را بتراشید.

• به استراحت و پاداش بعد امتحان فکر کنید.

و اما در روز امتحان 
• زودتر در جلسه ی امتحان حاضر شوید.

• در جلسه ی امتحان با اطرافیان صحبت نکنبد.
• بدنتان را روی صندلی شل کرده و ارام و راحت

به صندلی تکیه دهید.
• به تذکرات افراد مسئول برگزاری امتحان گوش

دهید.
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