
 بسمٍ تعالی

59-59سال تحصیلی  -دبیرستان دکتر محمًد افشار ديرٌ ايل  

 وکات الزم برای شرکت در یک آزمًن 

 

تضمیه وماییدداوش آمًزان عسیس با مطالعٍ مطالب زیر يدقت درآن مًجبات مًفقیت خًد را در یک آزمًن   

 

 آمادگی َای قبل از آزمًن

ٍدٍر از تیواری خاصی داریذ؟آیا تذًی  سالن -  

آیا تِ لحاظ رٍحی ٍرٍاًی هطکل خاصی داریذ؟-  

آیا در طَل رٍز تِ کالری)اًرشی هَرد ًیاز(تذى خَد تَجِ کافی ًذاریذ؟-  

:اگر پاسخ ضوا تِ سَاالت تاال  آری است ، اٍل تا پذر ٍهادرًکتِ  

.هطاٍر هذرسِ طرح هَضَع ًواییذٍدرصَرت لسٍم تا    

آیا قثل از ایٌکِ در کالسْای درس حاضر ضَیذ پیص هطالعِ  درٍس را اًجام دادُ ایذ؟-1  

آیا در فاصلِ زهاًی قثل از آزهَى کِ در کالسْای در حاضر ضذُ ام تَجِ، تورکس ٍ دقت الزم ترای یادگیری  -2

؟هطالة درسی در درسْای هختلف داضتِ ایذ  

 هثحث را  از هعلن تقاضای تکرار  ،ث کِ هتَجِ ًطذُ ایذهثحپایاى ٍیا درهیاًِ تذریس  راجع تِ تخطی از  آیا در-3

؟کردُ ایذ  

آیا در هٌسل  ٍدر عصر ّواى رٍز تِ هطالعِ  ٍ توریي درسْایی کِ در آى رٍز فرا گرفتِ ایذ پرداختِ ایذ؟-4  

ای هختلف ٍهثاحث درٍس  هختلف قرار دادُ ایذ تا فْن تاى از آیا خَد را در هَاجِ تا سَالْای هتٌَع  در زهیٌِ ّ-5

 درس ّا تیطتر ضذُ ٍیادگیریتاى عویق تر ضَد؟

دُ ایذ؟ز  آیا قثل ازّر آزهَى تستی یا تطریحی تایک آزهَى آزهایطی تَاًوٌذیْای خَد را هحک-6  

آیا ترای رفع ًقاط ضعف خَد تالش هی کٌیذ؟-7  

آزهَى هاًٌذ هذاد ًرم،تراش،پاک کي،خَدکار ،خط کص ٍ..... را ّوراُ خَد داریذ؟آیا ٍسایل الزم ترای اًجام -8  



خَراکی پر کالری ترای تاهیي اًرشی  در هیاًِ آزهَى هثل چٌذ تکِ ضکالت یا قطعِ ای کیک .....تِ  آیا هقذاری-9

 ّوراُ داریذ؟

  ؟خَاتیذ هی کافی هقذار تِ آزهَى از قثل ضة آیا -11

ضوا تِ ترخی ٍیا ّوِ سَاالت تاال خیر است ،اًجام آًْا را از ّویي اهرٍز ضرٍع کٌیذ.ًکتِ :اگر پاسخ   

الزم َىگام آزمًن  وکات  

 تذاًیذ ٍتذاًیذ ٍتذاًیذ کِ یاد خذا آراهص دٌّذُ قلثْاست.

آیا تِ اطالعات  رٍی ترگِ یا دفترچِ آزهَى هثل تعذاد سَاالت ٍزهاى پاسخگَیی تَجِ هی کٌیذ؟-1  

هَى ًورُ هٌفی دارد؟آیا آز-2  

آیا هی داًیذ در هقاتل ّر سِ جَاب غلطی کِ تسًیذ عالٍُ تر ایٌکِ اهتیاز  آًْا را از دست هی دّیذ،یک جَاب -3

 صحیح ضوا ًیس پَچ هی ضَد؟

آیا هی داًیذ در اًجام آزهًَْای تستی ٍجاهع)توام درٍس(تِ تَجِ ،تور کس،خالقیت،سرعت عول  ٍدقت ًیاز -4

 داریذ؟

دقت تاعث  کاّص ا هی داًیذ افسایص سرعت در پاسخگَیی ضوا تاعث کاّص دقت ٍافسایص تیص از حذ آی-5

 سرعت  هی ضَد؟

آیا هی تَاًیذ تا خالقیت هیساى سرعت ٍ دقت را هذیریت ًواییذ؟-6  

آیا در اًجام آزهًَْا تِ زهاى ٍهذیریت آى تَجِ داریذ؟-7  

هثال هی داًیذ کِ اگر تِ سَالی رسیذیذ کِ ترای پاسخ تِ آى ًیاز تِ تفکر زیاد داریذ تایذ کٌارسَال عالهت تسًیذ -8

 ٍتعذ از رسیذى تِ پایاى سَاالت تِ سراغ آى تیاییذ؟ 

ًاهِ آیا  هی داًیذ کِ عالهت زدى گسیٌِ صحیح  در دفترچِ سَاالت  تِ اهیذ ایٌکِ در پایاى آًْا را تِ پاسخ -9

 هٌتقل کٌیذ تسیار اضتثاُ است؟

آیا هی داًیذ کِ در پاسخ دادى تِ یک سَال هْن تریي ًکتِ خَاًذى صحیح ٍکاهل سَال است؟-11  



در پاسخ تِ سَاالت  تِ فعل  اًتْایی تَجِ الزم را داضتِ تاضیذ چرا کِ هوکي است از فعل هٌفی  آیا هی داًیذ-11

 استفادُ ضذُ تاضذ؟

َجِ ًواییذ؟ضایستِ خَدتاى الزم است تِ ّوِ درسْا ت کل ترای تِ دست آٍردى رتثِ آیا هی داًیذ-12  

آیا در پایاى تِ هرٍر سَاالت ٍپاسخْایی کِ دادُ ایذ  هی پردازیذ؟-13  

ًکتِ:ّواًطَر کِ فْویذیذ هي قصذ داضتن تا طرح سَاالت تاال تَجِ ضوا را تِ ًکاتی کِ در 

.از داریذ جلة کٌنتِ سَاالت یک آزهَى  ًی پاسخگَیی  

 اهیذٍارم در کسة ًتیجِ تْتر ضوا در آزهَى آیٌذُ هَثر تاضذ.

 ًکتِ هْن:تٌْا راُ رّایی از اضطراب  ٍاسترس در اًجام ّرکاری ازجولِ آزهَى ،

آهادگی حذاکثری است کِ در خَدهاى تِ ٍجَد هی آٍرین   

تذیي ترتیة تِ تاالتریي هیساى اعتواد تِ ًفس دست هی یاتین.   

 

رٍهٌذ هَفقیت ضوا آز  

 ضیرازی هطاٍر پایِ ّفتن ٍّطتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آما دگی َای اساسی:

داریذ؟ خاصی تیواری از ٍدٍر سالن  تذًی آیا-  

داریذ؟ خاصی هطکل رٍاًی ٍ رٍحی لحاظ تِ آیا-  

ًذاریذ؟ کافی تَجِ خَد تذى(ًیاز هَرد اًرشی)کالری تِ رٍز طَل در آیا-  

، است "آری " تاال سَاالت تِ ضوا پاسخ اگر:ًکتِ  

.ًواییذ هَضَع طرح هذرسِ هطاٍر تا لسٍم ٍدرصَرت ٍهادر پذر تا اٍل   

آزمًن از قبل َای دگیآما  

  تلِ خیر
ضوارُ 

 سَال

ایذ؟ دادُ اًجام را درٍس  هطالعِ پیص ضَیذ حاضر درس کالسْای در ایٌکِ از قثل آیا    1 

  
 الزم دقت ٍ تورکس تَجِ،ایذ  ضذُ حاضر در کالسْای در کِ آزهَى از قثل زهاًی فاصلِ در آیا

ایذ؟ داضتِ را هختلف درسْای در درسی هطالة  یادگیری ترای  
2 

  
 تقاضای هعلن از  ایذ، ًطذُ هتَجِ کِ هثحث از تخطی تِ راجع  تذریس درهیاًِ ٍیا پایاى در آیا

ایذ؟ کردُ  را هثحث تکرار  
3 

  
 ایذ گرفتِ فرا رٍز آى در کِ درسْایی توریي ٍ  هطالعِ تِ رٍز ّواى عصر ٍدر  هٌسل در آیا

ایذ؟ پرداختِ  
4 

  
 دادُ قرار هختلف  درٍس ٍهثاحث هختلف ّای زهیٌِ در  هتٌَع سَالْای تا هَاجِ در را خَد آیا

ضَد؟ تر عویق ٍیادگیریتاى ضذُ تیطتر ّا درس از تاى فْن تا ایذ  
5 

  
را خَد تَاًوٌذیْای آزهایطی آزهَى تایک تطریحی یا تستی آزهَى ازّر قثل آیا  

ایذ؟ زدُ  هحک   

 

6 

کٌیذ؟ هی تالش خَد ضعف ًقاط رفع ترای آیا    7 

  
. ....ٍ کص ،خط کي،خَدکار ًرم،تراش،پاک هذاد هاًٌذ آزهَى اًجام ترای الزم ٍسایل آیا  

داریذ؟ خَد ّوراُ را  
8 

  
ضکالت تکِ چٌذ هثل آزهَى هیاًِ در  اًرشی تاهیي ترای کالری پر خَراکی هقذاری آیا  

داریذ؟ ّوراُ تِ..... کیک ای قطعِ یا   
9 

 11 آیا ضة قثل از آزهَى تِ هقذار کافی هی خَاتیذ؟  

.کٌیذ ضرٍع اهرٍز ّویي از را آًْا ،اًجام است خیر تاال سَاالت ّوِ ٍیا ترخی تِ ضوا پاسخ اگر: ًکتِ  



 وکات الزم َىگام آزمًن

  تلِ خیر
ضوارُ 

 سَال

  
پاسخگَیی ٍزهاى سَاالت تعذاد هثل آزهَى دفترچِ یا ترگِ رٍی  اطالعات تِ آیا  

کٌیذ؟ هی تَجِ   

1 

 

چِ هفَْهی دارد؟"دارد هٌفی ًورُ آزهَى "آیاهی داًیذ     2 

  
دست از را آًْا  اهتیاز ایٌکِ تر عالٍُ تسًیذ کِ غلطی جَاب سِ ّر هقاتل در داًیذ هی آیا  

ضَد؟ هی پَچ ًیس ضوا صحیح جَاب دّیذ،یک هی   
3 

  
  عول کس،خالقیت،سرعت ،تور تَجِ تِ (درٍس توام)ٍجاهع تستی آزهًَْای اًجام در داًیذ هی آیا

داریذ؟ ًیاز ٍدقت  
4 

  
  تاعث دقت حذ از تیص ٍافسایص دقت کاّص تاعث ضوا پاسخگَیی در سرعت افسایص داًیذ هی آیا

ضَد؟ هی  سرعت کاّص  
5 

ًواییذ؟ هذیریت خَیص را  دقت ٍ سرعت هیساى خالقیت تا تَاًیذ هی آیا    6 

داریذ؟ تَجِ آى ٍهذیریت زهاى تِ آزهًَْا اًجام در آیا    7 

  
 کٌارسَال تایذ داریذ زیاد تفکر تِ ًیاز آى تِ پاسخ ترای کِ رسیذیذ سَالی تِ اگر کِ داًیذ هی هثال

تیاییذ؟ آى سراغ تِ سَاالت پایاى تِ رسیذى از ٍتعذ تسًیذ عالهت  
8 

  
 پایاى در ایٌکِ اهیذ تِ  سَاالت دفترچِ در ّوِ سَالْا  صحیح گسیٌِ زدى عالهت کِ داًیذ هی  آیا

؟است اضتثاُ تسیار کٌیذ هٌتقل ًاهِ پاسخ تِ را آًْا  
9 

است؟ سَال ٍکاهل صحیح خَاًذى ًکتِ تریي هْن سَال یک تِ دادى پاسخ در کِ داًیذ هی آیا    11 

  
 از است هوکي کِ چرا تاضیذ داضتِ را الزم تَجِ اًتْایی  فعل تِ  سَاالت تِ پاسخ در داًیذ هی آیا

تاضذ؟ ضذُ استفادُ هٌفی فعل  
11 

ًواییذ؟ تَجِ درسْا ّوِ تِ است الزم خَدتاى ضایستِ کل رتثِ آٍردى دست تِ ترای داًیذ هی آیا    12 

پردازیذ؟ هی  ایذ دادُ کِ ٍپاسخْایی سَاالت هرٍر تِ پایاى در آیا    13 

 14 آیا هی تَاًیذ ًتیجِ آزهًَی را کِ دادُ ایذ هحاسثِ ًوَدُ ٍیا حذس تسًیذ؟  

 

 تِ پاسخگَیی در کِ ًکاتی تِ را ضوا تَجِ تاال سَاالت طرح تا داضتن قصذ هي فْویذیذ کِ ّواًطَر:ًکتِ

تاضذ. هَثر آیٌذُ آزهَى در ضوا تْتر ًتیجِ کسة در اهیذٍارم.کٌن جلة داریذ ًیاز  آزهَى یک سَاالت  

 کِ است حذاکثری آهادگی ، آزهَى ازجولِ ّرکاری اًجام در ٍاسترس  اضطراب از رّایی راُ تٌْا:هْن ًکتِ

.یاتین هی دست ًفس تِ اعتواد هیساى تاالتریي هی تَاًین تِ  ترتیة تذیي آٍرین هی ٍجَد تِ خَدهاى در  

                 ٍّطتن ّفتن پایِ هطاٍر -ضیرازی– ضوا هَفقیت آزرٍهٌذ


