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 نکات قابل توجه هنگام برگزاری امتحان

 ثب آهبدگی کبهل ٍ ثِ هَقغ سش جلسِ اهتحبى حبضش ضَیذ.  .1

 ّبی آّستِ هستقش ضَیذ.  آسام ٍلی ّطیبس ثبضیذ ٍ سش جبی خَد ثب آساهص ٍ گبم .2

تَاًذ آساهص سا ثِ ضوب ّذیِ  یبد خذاًٍذ ٍ کوک گشفتي اص اٍ ٍ تالٍت آیبتی چٌذ اص قشاى کشین هی  .3
 دّذ . ))یبد خذاًٍذ آسام ثخص دلْبست ((

ّبی ٍقفِ آصهَى استفبدُ کٌیذ؛  اگش دس جلسِ اهتحبى دچبس آضفتگی ٍ اضطشاة ضذیذ اص تکٌیک  .4
 ثشای چٌذ دقیقِ اهتحبى سا سّب کٌیذ ٍ کبسّبی صیش سا اًجبم دّیذ:

گزاضتِ ٍ ستَى فقشات خَد سا کبهال ػوَدی ٍ تحشک جسوبًی ٍ کطص ػضالًی: پب سا کف صهیي  -
 صبف ًگِ داسیذ.

 یک هبدُ قٌذی هبًٌذ خشهب یب ضکالت دس دّبى ثگزاسیذ. -
ثبس تکشاس  3ًفس ػویق ثکطیذ، چٌذ ثبًیِ ًگِ داسیذ ٍ ثؼذ ثِ طَس کبهل آسام ثیشٍى دّیذ ٍ تب  -

 .کٌیذ

ػولکشد آًبى هی تَاًذ هَجت  تَجِ داضتِ ثبضیذ ًگبُ کشدى ثِ دیگش داًص آهَصاى ٍ ًحَُ .5
 ... ًَیسٌذ یب صی کِ تٌذ تٌذ هیاضطشاة صیبدی دس حیي اهتحبى ضَد. هبًٌذ دیذى داًص آهَ

ثٌبثشایي توبم تَجِ خَد سا ثش سٍی ٍسقِ اهتحبًی تبى هتوشکض ًوبییذ تب آساهص ثیطتشی داضتِ 
 .ثبضیذ

 . اسیذدآساهص ثشثشای ثشداضتي ثشگِ اهتحبى چٌذ لحظِ هکث کشدُ ٍ آًشا ثب   .6

دس ًَضتي پبسخ ّب ثب دقت ػول کٌیذ ٍ خَد سا ثِ جبی هؼلوی قشاس دّیذ کِ هی خَاّذ ّویي ثشگِ  .7
 اهتحبًی سا صحیح کٌذ.

 .ٍ صهبى سا تٌظین کٌیذ حتوب ٍقت سا دس ًظش ثگیشیذ  .8

کٌیذ. % اص ٍقت خَد سا ثشای ایي کبس صشف 11دس اثتذا ًگبّی گزسا ثِ سؤاالت ثیٌذاصیذ. حذٍدا   .9
ثٌذی کٌیذ. دس  کلوبت کلیذی ) دس سؤاالت ( سا هطخص کٌیذ ٍ ثشای پبسخ دادى ثِ سؤاالت صهبى

ّب  ذ هفیذ ثبضذ سا دس کٌبس آىتَاً  سسذ ٍ هی  تبى هی ِ ثِ رّيخَاًیذ، ًکبتی ک  کِ سؤاالت سا هی حبلی
 یبدداضت کٌیذ.

اثتذا ثِ سؤاالت سبدُ تش پبسخ  گَیی ثِ سؤاالت اص یک ثشًبهِ هٌظن پیشٍی کٌیذ. ثشای پبسخ .11
 تشی داسًذ. سپس ثِ تشتیت ثِ سَاالتی پبسخ دّیذ کِ: ّب کِ ًوشُ ثیص دّیذ ٍ ثؼذ ثِ آى

 هطکل تش ّستٌذ. -
 گیشد.  تشی هی ّب ٍقت ثیص جَاة دادى ثِ آى -
 تشی داسًذ. ًوشُ کن -
 ضَد. ّذس سفتي ٍقت هیداًیذ، ّشگض سٍی سَال تشهض ًکٌیذ کِ هَجت  الی سا ًویؤاگش پبسخ س -

 دس اهتحبًبت تستی ثشای اًتخبة پبسخ دسست دقت کٌیذ.  .11
 داًیذ اضتجبُ است، کٌبس ثگزاسیذ.  ّبیی سا کِ هی اثتذا پبسخ -
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ّبی ثبقی هبًذُ، پبسخ صحیح سا اًتخبة ًوبییذ ٍ یب  ی هٌفی ًذاسد، اص ثیي پبسخ اگش تست ًوشُ -
 حذس ثضًیذ.

 سد ٍ ضوب دلیل خبصی ثشای اًتخبة پبسخ خَد ًذاسیذ، حذس ًضًیذ.اگش اهتحبى ًوشُ هٌفی دا -
کٌیذ، پبسخ صحیح است. پس پبسخ خَد سا   ضک ًکٌیذ، هؼوَال اٍلیي گضیٌِ ای کِ اًتخبة هی -

 ی قطؼی سسیذُ ثبضیذ. تغییش ًذّیذ، هگش ایٌکِ ٍاقؼب ثِ ًتیجِ

 کٌیذ. دس اهتحبًبت تطشیحی، قجل اص پبسخ دادى ثِ سؤاالت خَة فکش  .12
 ک ًَیس یبدداضت کٌیذ.سسذ، دس چ  ٌّتبى هیرسؤاالت ثِ  اثتذا ًکبت هْوی سا کِ ساجغ ثِ -
 ایي ًکبت سا ثِ تشتیت ضوبسُ گزاسی کٌیذ. -
 ًَیس کٌیذ. ّب سا تٌظین کشدُ ٍ پبک سپس آى -

 دس پبسخ ثِ سؤاالت تطشیحی، ثِ اصل هَضَع ثپشداصیذ ٍ حبضیِ ًشٍیذ.  .13
 ضَع اصلی سا ثیبى کٌیذ.ی اٍل هَ دس جولِ -
 هقذهِ ای ثشای آى ثٌَیسیذ. -
 تشی ضشح دّیذ. سپس هَضَع سا ثب جضئیبت ثیص -
ثِ سؤال تَجِ کٌیذ ٍ فقط ثِ آًچِ اص ضوب خَاستِ ضذُ پبسخ دّیذ. اص تَضیحبت غیش ضشٍسی ٍ  -

 ّبی اضبفی ثپشّیضیذ. هثبل

 % اص ٍقت اهتحبى سا ثشای هشٍس هطبلت کٌبس ثگزاسیذ.11  .14
 دس اًتْب توبم سؤاالت سا هشٍس کٌیذ. -
 هطوئي ضَیذ کِ ثِ توبم سؤاالت پبسخ دادُ ایذ. -
ّب سا یک ثبس دیگش ثخَاًیذ ٍ دس صَست لضٍم جولِ ثٌذی، اهالی کلوبت ٍ ... سا تصحیح  پبسخ -

 کٌیذ.

االت ثب خَدکبس آثی پبسخ دادُ ٍ حتوب خَش خط ٍ هشتت ثٌَیسیذ . ؤسؼی ًوبییذ ثِ س  .15
کٌٌذُ ٍسقِ ضوب اص خَاًذى آى لزت ثجشد ٍ قطؼب دس تصحیح  ّب سا ثب دقت سسن کٌیذ کِ تصحیح ضکل

 ثشگِ ضوب هَثش است.

 ثذاًیذ کِ ّویطِ یک پبسخ ضؼیف ٍ ًبقص ثْتش اص ّیچ است. .16

ًجب کِ هی تَاًیذ آًذاضتِ ثبضیذ ٍ تب  گِ اهتحبىثشسؼی کٌیذ ػجلِ ای ثشای تحَیل دادى   .17
 االت فکش ًوبییذ.ؤدسثبسُ س

 


