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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن در آزﻣﻮن :

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﻮاﻻت اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ درﮔﯿﺮ ﺣﻞ ﯾﮏ ﺳﻮال
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺷﺪه اﯾﺪ و را ﺣﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ  ،ﺑﯿﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﮏ ا ﻓﺘﺎدﯾﺪ وﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ
و ...ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻮﻋﯽ اﺗﻼف زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن آزﻣﻮن ﻧﯿﺎز دارد ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ آن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ را در ﺟﻠﺴﻪ ي
ﮐﻨﮑﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺪرد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻧﯿﺎز دارد و اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژي در ﮐﻨﮑﻮر
ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ دوﺑﺎره ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽ آورد .
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن آزﻣﻮن را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي
آن را در ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺴﺘﯽ ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻨﮑﻮر  ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
زدن ﺗﺴﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﯿﮏ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﮑﻨﯿﮏ اول  :ﺳﺆاﻻت ﻫﺮ آزﻣﻮن در  3ﮔﺮوه زﯾﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
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ﺟﻮاب ﺳﺆال را ﻣﯿﺪاﻧﻢ :ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﻧﺪارﯾﺪ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15ﺛﺎﻧﯿﻪ (

 -2ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال را ﺑﺪﺳﺖ آورم .:اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺆﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎرش واج ﻫﺎ در ادﺑﯿﺎت ﻫﺮﻗﺪر ﺷﻤﺎ در آن ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺴﺖ
رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻠﺪﯾﺪ وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﺣﻞ دارﯾﺪ.
 -3ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .:داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ي داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن در در ﮐﻨﮑﻮر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ  .ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي
داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن آزﻣﻮن ﻧﺪارﻧﺪ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ي آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﺆاﻻت ﺳﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح دادﯾﻢ
دور اول :ﺳﺆال را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و آن را در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  3ﮔﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دروس را ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﻢ ..ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺆال اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺳﺆال را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ در دروﺳﯽ ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اول ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد

ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ارا از ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺆال اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ در ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ از دﺳﺖ ﻧﺮود.
ﮔﺮوه دوم :ﺟﻮاب ﺳﻮال را ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﺣﻞ آن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺆال را در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدم ﻣﺜﻼ ﻋﻼﻣﺖ × ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﮔﺮوه ﺳﻮم :ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ از ﺳﺆال ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻓﺼﻮل از درس ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮي
دارﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ  -ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﮐﻨﯿﺪ
دور دوم :در اﯾﻦ دور ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺎزﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه  ) 2ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺟﻮاب دﻫﻢ ( ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ در دﻓﺘﺮﭼﻪ
ي ﺳﺆال ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ دور ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺆاﻻت را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺿﺮاﯾﺐ دروس ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در دو درس ﻣﻬﺎرت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﺑﺎن ﮐﻪ از دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺿﺮﯾﺐ  2ﻫﻢ دارد در ﺗﺮاز ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ درس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درس آﺧﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
در ﻣﻮرد دروس دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ روال وﺟﻮد دارد و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺮاز ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺗﺮاز ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮب ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮي دارد و ﻧﻘﻄﻪ ي ﻗﻮت ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد
دور ﺳﻮم ،دور ﻧﻬﺎﯾﯽ :اﯾﻦ دور ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي ﯾﺎ درس ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه ﺳﻮم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دور دوم و ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه دوم ﺗﻤﺎم
ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﺟﻮاب داده اﻧﺪ ﮐﻪ آن را
ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ،در  95درﺻﺪ ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ
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ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺷﺘﺒﺎه در ﺛﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺰﻧﯿﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ آرام و در واﻗﻊ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ب ﺷﻤﺎره ي ﺳﺆال و ﮔﺰﯾﻨﻪ را
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻨﻄﻮر ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ " :ﮔﺰﯾﻨﻪ د  " 115اﻟﺒﺘﻪ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
-3

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﻧﺴﯽ

از ﭘﺎﺳﺨﻨﺎ ﻣﻪ ي ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺰده ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺎد
ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﯿﺪ :در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت از

ﺟﻮاﺑﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺲ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را
ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و آن ﺷﮏ ﺑﯿﻦ  2ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ  .ﺷﮏ ﺑﯿﻦ دو
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدﻧﺪ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ي دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ  .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -4ﻣﻬﺎرت ﮐﻨﺘﺮل ا ﺳﺘﺮس در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﮑﻮر
اﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ ا ﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
روز ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن از ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ و ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﯽ دارد دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮن ﺷﻮﯾﺪ .

