
 

ولين گام از تسلط به كتاب درسي ا
.مراحل موفقيت است.  

هر دانش آموز بايد تمام فعاليتها ، مثال 
هاي  پرسشها،خودرابيازماييدها و

ي هر فصل كتاب را با دقت مطالعه انتها

.كند  

به  و جزوه دبير توصيه مي شود مطالعه كتاب
در جهت يادگيري صورت مفهومي و عميق و

.اصولي مطالب صورت گيرد  

هر دانش آموز بس از يادگيري مطالب 

كالسي و به حل نمونه سواالت 

اقدام كند ،تا  آزمونهاي جامع و ...

سخ گويي به اين سواالت را يك پاتكن

 بياموزند.

بعضي دانش آموزان به دليل بي 

حوصلگي ووسرعت زياد و بد خط 

نوشتن علي رغم دانش باال نمره خوبي 

كسب نميكنند.الزم است در اين مورد 

.قبل از شروع امتحانات تمرين كند  

بسياري از دانش آموزان بدليل بي دقتي نمره 
براي دلخواه را نمي گيرند ، توصيه ميشود 

كاهش اشتباهات خصوصا اشتباهات 
را دبيران محاسباتي ،تك تك نمونه سواالت 

.حل كند  

هماهنگ با دبير حل نمونه سواالت تستي 
.مربوطه حايز اهميت است  

سخ گويي پاتذكر مهم ديگر نظم در 
ت .زيرا از نظر رواني مصحح بسيار مهم اس

تحت تاثير نظم دانش آموز قرار مي گيرد 
و با رغبت بيش ترو حساسيت كمتري به 

خواهد برداخت.تصحيح برگه ي امتحاني   

سخگويي به ترتيب شماره سوال از پاعادت به 
فراموشي باسخ به برخي از سواالت جلوگيري 

 خواهد كرد.

اسخ پاتوصيه مي شود ،در امتحان صرفا 
مراحل باسخ  نهايي مد نظر نيست وهمه

گويي به يك سوال داراي نمره خاصي 
سخ و برهيز از پااست .بنابراين ،شرح ب

 خالصه گويي  رابايد دقت داشته باشند..

نوع عالمت  مشكوك بر روي رنوشتن ه
به منزله تقلب برگه امتحاني ميتواند 

 دانش آموز محسوب شود.

آزمون ها از دو يا چند  نبايد به هيچ عنوان در اين
 خودكار با رنگ متفاوت استفاده شود.

استفاده از الك غلط گير در امتحان ممنوع مي 
 باشد.

به دانش آموزان توصيه ميكنيم شب 
امتحان تا دير وقت بيدار نمانند ، زيرا 

اسخ گويي به پاكارايي ذهنشان براي 
همه سواالت مهمتر از دوره مبحثي 

خواهد بود كه به خاطر آن بيدار مانده 
 اند

بعضي دانش آموزان سواالت را در كمتر از 
مقرر باسخ مي دهند، به جاي بررسي زمان 

سخ ها پامجدد سواالت ، به سراغ تغيير 
ميروند، لذا حتما سواالت را در زمان باقي 

 مانده مرور و بررسي كنيد.

الزم است دانش آموزان از خوردن غذاهاي 
پرهيز كنند.و فست فوت و.... پرچرب   

و حتما خواب كافي هنگام شب  داشته 
.موفق باشيد . صنيعيانباشند  

پايه يازدهم 97هاي الزم براي موفقيت در امتحانات خرداد توصيه   


