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 شما کمک می کند تقویت حافظهاین خوراکی ها به 

شدن به زمان        سزایی دارد. با نزدیک  صحیح تغذیه ای بر بهبود عملکرد تمام ارگان های بدن تاثیر ب پیروی از یک الگوی 

یس  تم مغزی و تیویح فاه ه از یک س  و و کاهط اب  زراو از س  وی دیگر، اهمیح امتحانات به ویژه کنکور، عملکرد س  

مضاعفی پیدا می کند. مانند تمام روزهای سال، خوردن صبحانه اثر قابل مالف ه ای روی فاه ه و هراگیری دروس دارد.     

، موجب آزادس  ازی  گنجاندن کربوهیدرات های پیچیده مانند نان و غالت به خص  وا انواس س  بوس دار آنها در ص  بحانه 

تدریجی قند خون و ثبات نس  بی آن در لول روز ش  ده و کارایی س  امانه فاه ه ای را ارتیا می بمچ  د. همچنی  وجود  

پروتئی  در ای  وعده مانند ش  یر و پنیر می تواند هراگیری هرد را اهزایط دهد. مص  رز مغزها نمانند مغز گردوآ و آبمیوه  

امر موثر باش د. به لور کلی هرد باید در همه زمان ها تغذیه مناس ب داش ته باش د تا در      نیز در ص بحانه می تواند در ای   

زمان های خاا نیازی نباش  د که عادات غذایی خود را تغییر دهد. رعایح هرم غذایی اس  تاندارد و اس  تفاده از همه گروه 

شکل متعادل، می تواند تمام نیاز های بدن را ت    سب به  ستفاده از گروه نان،  های غذایی متنوس و متنا امی  کند. یعنی با ا

سبزیجات به میزان کاهی، تمام نیاز های هیزیولوژیک اهراد برآورده       چی  های آن، لبنیات، میوه ها و  شح و جان غالت، گو

ستفاده از مکمل هاسح. بیچتر ای           شتباهی که بی  اهراد وجود دارد، ا سیار رایج و در عی  فال ا شود. اما یک روش ب می 

مل ها نه تنها س   ودی برای اهراد در پی ندارد بلکه در برخی موارد، مواد نگهدارنده به کار رهته در ای  مواد می تواند              مک

 اثرات سوء مستییم و غیرمستییم در هرایند یادگیری و تمرکز اهراد داشته باشد.

  
  

 در روزهای کنکور از خوردن این مواد غذایی خوداری کنید

ستفاده   شکالت نیز در ففظ آرامط و تمرکز داوللبان تاثیر        پرهیز در ا شابه و  شکر، مربا، نو ساده مانند قند،  از قندهای 

دارد. مصرز اینگونه مواد سبب باال رهت  ناگهانی قند خون شده که با باالرهت  سزح انسولی  متعاقب آن اهح قند خون،      

للبان کنکور مصرز آنها توصیه نمی شود و به جای    خستگی، بی فوصلگی و سردرد را در پی خواهد داشح که برای داو    

 آن مواد فاوی هیبر مانند خرما به عنوان یک منبع مناسب تأمی  قند خون توصیه می شود.

سح که خوردن            بیح م  در ای  باره ای  ا شود که تو سؤاالتی ایجاد  شکالت تلخ برای اهراد  سح در مورد  البته ممک  ا

خوردن آن زیاده روی نکند به اندازه مصرز انواس شکالت، مچکل ساز نیسح. نکته        شکالت تلخ در صورتی که شمص در   

فائز اهمیح در ای  مورد ای  اسح که اوال ای  نوس شکالت عاری از مواد قندی نیسح و در ثانی مانند سایر انواس شکالت        

سح، پس ای  تفکر غلط را از ذ     شده ا ستفاده  شکالت تلخ هاقد   در تهیه آن از کره و انواس چربی ها ا ه  خود دور کنید که 

کالری اس  ح یا فتی کالری کمتری دارد زیرا اگر نگاهی به جدول کالری ها بیندازید، متوجه می ش  وید ای  ش  کالت ها  

 نسبح به شکالت های دیگر کالری کمتری ندارند.
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 خواب خوب تاثیر زیادی در کاهش استرس دارد

سب تاثیر قابل   سیار مهم،     خواو خوو و منا بزراو، اهزایط تمرکز و بهبود هراگیری دارد. نکته ب مالف ه ای در کاهط ا

شب قبل از امتحان اسح. برای اینکه هرد در روز امتحان از تمرکز، شادابی و انرژی بیچتری بهره مند شود، الزم اسح شب 

ه همراه آرامط، بهتر اس  ح قبل از قبل از امتحان خواو کاهی داش  ته باش  د، به همی  دلیل برای داش  ت  خواو خوو ب 

سا لحاظ کردن              سا شیر تا فد قابل توجهی آرامط هرد را تامی  می کند. ا شیدن  شید، زیرا نو شیر بنو خواو یک لیوان 

سلول های          سیم، کارکرد  شود، زیرا ای  مواد به دلیل دارا بودن کل صیه می  شیر و لبنیات در برنامه روزانه اهراد تو صرز  م

 بی دارد.عصبی اثر مزلو

به ای  ترتیب که باعث ایجاد آرامط در اهراد می ش  ود و واب  ح اس  ح که وجود آرامط در باال بردن قدرت تمرکز تاثیر   

شود. به عالوه برخی خوراکی ها در          صیه می  شیر در میان وعده قبل از خواو تو سزایی دارد. برای ای  من ور، خوردن  ب

وان از تمم مرغ، ماهی، خچکبار، فبوبات، سویا و مچتیات آن نام برد و الزم     کاهط ابزراو موثرند که در ای  میان می ت 

 اسح تا میادیری متناسب از آنها در رژیم غذایی روزانه هرد گنجانده شود.

  
  

 خودتان را با این باورهای غلط چاق می کنید

چتر    سح. نیاز به انرژی بی در زمان مزالعه و هعالیح ذهنی یکی از  نکته قابل توجه دیگر درباره کنکوری ها باورهای غلط ا

ای  باورهاسح. گرچه میزان نیاز به گلوکز به عنوان تنها منبع انرژی سلول های مغزی در زمان مزالعه باال می رود اما ای    

به  ونیاز به فدی نیسح که در باور عمومی جا اهتاده اسح. متاسفانه داوللبان کنکور با ای  تصور غلط در دوران مزالعه ر    

پرخوری می آورند که ای  امر در کنار بی تحرکی ای  دوران اب  اهه وزن و چاقی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد و می  

شی از جمله یبوسح را در ای            شود. همچنی  بی تحرکی در ای  روزها می تواند مچکالت گوار ساز  چان دردسر تواند برای

ند تمرکز هرد را برهم بزند و در نتیجه در هراگیری ای  اهراد تاثیرگذار        اهراد ایجاد می کند. وجود ای  مچ   کالت م   ی توا

سح        چکالت در ای  روزها ای  ا صیه اکید م  به دانط آموزان کنکوری برای عدم ایجاد اینگونه م شد، به همی  دلیل تو با

لیوان آو بنوشند  ۸تا  ۵ر مناسب یعنی بی  که پیاده روی را در برنامه روزانه خود قرار دهند و عالوه بر ای ، روزانه به میدا

 و از میوه و سبزیجات فاوی هیبر در لول روز استفاده کنند.

  
 توصیه در خوردن قهوه و نسکافه 

ستفاده می           شان ا شیاری  سزح هو چتر دانط آموزان و اهراد در روزهای امتحانات برای اهزایط  یکی از روش هایی که بی

صرز قهوه و مواد   سزح          کنند، م صرز ای  مواد در کوتاه مدت  شند گرچه م شته با سح. اما باید توجه دا فاوی کاهئی  ا

سی دارد، یعنی بعد از       صرز مداوم و درازمدت کاهئی  اثر معکو چتر و خواو آلودگی را کمتر می کند اما م شیاری را بی هو

و به مرور از میزان تمرکز هرد می    مدتی نه تنها از اب   زراو هرد کم نمی کند بلکه باعث اهزایط تحریک پذیری ش   ده          

صوا برای اهرادی که کنکور را پیط رو دارند و مدت زیادی      صرز بیط از اندازه و بلندمدت قهوه به خ کاهد. در نهایح م

چتر            شد.یکی از روش هایی که بی شته با چان دا سزح هراگیری ای صرز مزالعه می کنند، می تواند اثرات نامزلوبی بر  را 

اهراد در روزهای امتحانات برای اهزایط سزح هوشیاری شان استفاده می کنند، مصرز قهوه و مواد فاوی       دانط آموزان و

 کاهئی  اسح.
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چتر و خواو آلودگی را کمتر می           شیاری را بی سزح هو صرز ای  مواد در کوتاه مدت  شند گرچه م شته با اما باید توجه دا

سی     صرز مداوم و درازمدت کاهئی  اثر معکو بزراو هرد کم نمی کند بلکه  کند اما م دارد، یعنی بعد از مدتی نه تنها از ا

باعث اهزایط تحریک پذیری ش   ده و به مرور از میزان تمرکز هرد می کاهد. در نهایح مص   رز بیط از اندازه و بلندمدت  

ند اثرات  قهوه به خص   وا برای اهرادی که کنکور را پیط رو دارند و مدت زیادی را ص   رز مزالعه می کنند، می توا          

 نامزلوبی بر سزح هراگیری ایچان داشته باشد.

   
 تغذیه سالم باعث شادابی شما می شود

در مجموس باید خالرنچ  ان کرد رعایح اص  ول تغذیه زمان و مکان خاص  ی ندارد و پیوس  تگی آن منجر به بهبود عملکرد   

سح          شود بنابرای  بهتر ا ستم مغز و فاه ه می  سی ضای بدن از جمله  صحیح     تمامی اع چه از یک الگوی  اهراد برای همی

تغذیه ای پیروی کنند تا با ارتیای سزح سالمح، زندگی شاداو تری را نیز داشته باشند و در مواقع خاا ناچار به تغییر       

 عادات نادرسح خود نباشند.

  
 با پر خوری متمرکز نمی شوید

   برای داشت»بیچتر خانواده های کنکوری وجود دارد؛ مبحث دیگری که باید به آن پرداخح، باور غلزی اسح که در ذه  

سح.   سح، زیرا برای هراگیری نیازی به دریاهح کالری بیچتر    « تمرکز باال نیاز به خوردن بیچتر ا ای  یک باور غلط و رایج ا

بمه را در هرد ایجاد        سوءها شی و  سنگی  و پر چرو می تواند اختالالت گوار سح. فتی برعکس، دریاهح غذاهای  د  کن نی

 که بروز ای  مچکل، تمرکز هرد را نه تنها بیچتر بلکه کمتر می کند.

  
  

 رمز موفقیت رعایت وعده های غذایی است

صلی و   ۳مزلب فائز اهمیح دیگر در ای  زمینه تیسیم وعده های غذایی به   میان وعده اسح تا بدن هرد به   ۳یا  ۲وعده ا

صلی یا در       صورت تدریجی مواد غذایی مورد نیاز خود را د  سبزیجات به همراه وعده های ا سح، میوه ها و  ریاهح کند. ما

 میان وعده ها به لحاظ دارا بودن درشح مغذی ها و ریز مغذی های بروری برای عملکرد مغزی، بسیار مفید هستند.

  
 !کم خون ها توجه کنید 

که برای پیچ  گیری از ای  عارب  ه  یکی دیگر از عواملی که موجب خس  تگی و نداش  ت  تمرکز می ش  ود کم خونی اس  ح 

 مصرز مواد غذایی فاوی آه  مانند گوشح، فبوبات، خچکبار و انواس مغزها توصیه می شود.

   
 توصیه آخر به تمام دوستان

شاید در دوران دانچگاه اهراد بسیاری را دیده باشید که با مچکل اباهه وزن روبه رو هستند. ای  چاقی یادگاری از دوران          

چکیل می دهند، به     روزهای آ سح که جمعیح ع یمی از مراجعان به مراکز کاهط وزن را ت سازی آنان برای کنکور ا ماده 

پیچگیری از بروز چاقی بسیار رافح تر و عملی تر از درمان اسح و    »همی  دلیل توصیه آخر م  به دوستان ای  اسح که    

شته       سب و متعادلی دا سح اهراد در ای  روزها تغذیه منا شند تا بعد از برگزاری کنکور، نیازی به رهع کاهط وزن  بهتر ا با

 «نداشته باشند.



Estedadtahsili.ir  گردآورنده : آرش قوی پنجه 

 

 ورزش برای کنکوری ها:

 مزالب زیر برگرهته از توصیه های دکتر هوم  خلییی اسح.

        
بربه        چی توأم با  چ شما هم تمرینات ک سلمًا  سیده و       زدن را میم سفانه به اهداز مورد ن ر نر سید. تمریناتی که متأ شنا

چی جدیدی به وجود آمده    گذارند. از ای اثرات مثبح دلمواه را نمی چ سته     رو تمرینات ک چط آه اند. در ای  تمرینات، ک

ی  آید. کچط باید در ا ن ر به وجود میی موردکه تحریک کچچی در عضله   یابد تا ای رهته اهزایط میشروس شده و رهته  

ی بعد، به عضله، انبساط داده    زدن را انجام دهیم. در مرفلهکه عمل بربه آن ثانیه نگه داشته شود، بدون   5۵فالح تیریباً 

 دهیم.و در صورت امکان، لرز دیگر را کچط می

 ی مفیدتوصیه 9ابتدا 

 های زیر دقح کنید:آمیز بوده و اثرات مثبح خود را بگذارند، لزفاً به تذکرات و راهنماییکه تمرینات موهییحبرای آن

بار نیم ساعح تمری  کنید. به ای  ترتیب بعد از مدتی، اثرات مثبح تمری   ن م، سه تا چهار بار در هفته و هر به لور م -5

 شود.آشکار می

آید که تمری  ی خود بگنجانید، در غیر ای  ص   ورت، همواره یک بهانه به وجود می   ی روزمرهزمان تمری  را در برنامه    -۲

 نکنید.

سیار         یک مکان آرام انتماو کن -۳ سالی، دارای اهمیح ب ید. ای  آرامط به خصوا در فی  انجام تمرینات کچچی و انب

 انداز استفاده کنید.توانید از یک زیرزیادی اسح. برای انجام تمرینات زمینی می

ی انجام ص  حیح فرکات دقح کنید زیرا اغلب نکات کوچک و یریه هس  تند که نیط مهمی در رس  یدن به به لرییه -4

 کنند.ی دلمواه ایفا میمورد ن ر و یا نرسیدن به نتیجهاهداز 

 گاه از مرز درد عبور نکنید.تمامی تمرینات را آرام و من م انجام دهید و هیچ -۵

 به لور من م، تنفس کنید. -6

س  ری  4تا  ۲تمری  را انتماو کنید. از هر قس  مح، فداقل یک تمری . هر تمری  را  51تا  6از تمرینات ای  بمط،  -7

 انجام دهید.

های با توپ یا جاگینگ ندویدن اس  تیامتیآ نیز باید فرکات کچ  چ  ی    های ممتله مانند بازیدر فی  انجام ورزش -۸

های عض   النی دیدگیتوانید از بروز ص   دمهکردن. به ای  ترتیب میممص   وا انجام دهید، به خص   وا در هنگام گرم

 جلوگیری کنید.

 .کنید مچورت خود معتمد پزشک با هاآن انجام از قبل دارید، شک اگر. اسح سالم اهراد برای فرکات و تمرینات ای  -9

 

 نرمش پاها

ن ی تاندوها را به دیوار تکیه دهید. فاال پای عیب را خم کنید تا در نافیههای باز جلوی دیوار بایس  تید و دس  ح با پا -5

 روی زمی  قرار دارد.کامالً  آشیل، کچط را افساس کنید. دقح کنید، پاشنه
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شنه        -۲ سح و پا چیده ا ستید. فاال پای عیب کاماًل ک اش کامالً روی زمی  قرار دارد. لگ  به همان فالح تمری  قبل بای

صره را تا آن  ضالت دو   خا سر دهید که در نوافی ع چط را        جا به لرز جلوی  سترینگآ ک ضالت هم چح ران نع قلو و پ

 افساس کنید.

توانید به دیوار تکیه دهید. پای خم تید. یک پا را خم کرده و مچ پا را بگیرید. دس  ح دیگر را میبه ص  ورت قائم بایس   -۳

  ی عضالت ران، کچط را افساس کنید.شده را نرم و آهسته به لرز عیب بکچید تا در نافیه

سرعح قرار گرهته و یک بالط کوچک زیر زانوی پای عیب قرار دهید. فاال    -4 ستارت دوی  ا جگاه را تا آن تهیبه فالح ا

ی ران، کچط را افساس کنید. کمر و پچح    ی کچاله به لرز جلو آورده و وزن بدن را روی پای جلو بیاورید که در نافیه

 کامالً صاز هستند.

ی پچح ران را گرهته و آن را به لرز  روی پچح بموابید، یک پا کچیده و پای دیگر خم اسح. پای خم شده در نافیه     -۵

ثانیه تأمل کرده،   5۵ماند. بعد از بکچید. سر پنجه به لرز داخل کچیده شده اسح. پای دیگر نیز کچیده باقی می       سینه  

 گاه سعی کنید پا را بکچید.آن

تنه کامالً قائم اسح. فاال سعی کنید در صورت امکان  روی زمی  نچسته، پاها را از یکدیگر باز کرده و کامالً بکچید. باال -6

 را آرام به لرز جلو خم کنید. پچح و کمر فتماً باید صاز باقی بمانند.تنه باال

 

 نرمش عضالت کمر )قسمت پایین پشت(

روی زمی  بنچینید. پای چپ کچیده و پای راسح جمع شده اسح. دسح چپ به زانوی پای راسح در قسمح خارجی   -5

سح    آن تکیه دارد. باال سر را آهسته و محتالانه به لر ز را سح را به عنوان تکیه   تنه و    گاه روی زمی بچرخانید. دسح را

 قرار دهید.

سعی کنید زانوی آن را از            -۲ سح را خم کرده و  چید. فاال پای را سح را در پهلوی بدن بک سح را چح بموابید و د به پ

 ها کامالً روی زمی  باقی بمانند.لرز چپ، آهسته به زمی  برسانید. دقح کنید که شانه

 جا که امکان دارد، کوچک کنید.قرار گرهته و خود را تا آنروی زمی   -۳

 نید.ک منیبض را عضالت تمامی و بکچید جلو لرز به کامالً را هادسح و نچسته پا هایساق روی -4

 

 هانرمش عضالت سینه/ دست

 ایگونه هب بکچید،  عیب لرز به شانه  ارتفاس در اسح،  دیوار کنار در که را دستی  و بگیرید قرار دیوار، کنار در پهلو به  -5

 .گیرد قرار دیوار لرز به دسح، که که

 .بکچید باال لرز به دارد امکان که جاآن تا را هاآن و کرده قالو هم به را هادسح قائم، یایستاده فالح در -۲

 آن نجآر دیگر دسح  با. اسح  هیرات ستون  لرز به شَسح   انگچح . ببرید بدن پچح  به و کرده خم کمی را دسح  یک -۳

 .دهید هچار پایی  لرز به آرام را

 که کنید سعی  توانیدمی فاال. دهید هچار  عیب لرز به را آن آرنج دیگر دسح  با. کنید خم ور گردند به را دسح  یک -4

 .کنید راسح را شده خم دسح

 

 نرمش عضالت گردن
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نچرخانید و ش  انه را به لرز باال نیاورید. با دس  ح دیگر در فال نچ  س  ته، س  ر را کمی به پهلو متمایل کنید. س  ر را  -5

 کچید.تر کنید. دسح دیگر ندسح ممالهآ شانه را به لرز پایی  میتوانید خمیدگی را کمی بیطمی

 ها شل و آویزان هستند.که سر را بچرخانید، دسحدر فالح ایستاده سر را به پهلو متمایل کنید. بدون آن -۲

 .دارد قرار شانه لرز به چانه. بچرخانید پهلو به را سردر فالح نچسته  -۳

 کچط کامل بدن و انبسالی عضالنی

در فالح ایستاده، به لور متناوو یک دسح را کامالً به لرز باال بکچید. مچ دسح شکسته شده و که دسح به لرز  -5

 باال اسح.

  ید،بکچ خارج لرز به کمی را آن دیگر دسح با. ببرید پهلو به و داده عبور سر روی از را دسح یک ایستاده، فالح در  -۲

 ه چرخط کنندگاتهی و شانه کهآن بدون

 

 تمرینات انبساطی

 .کنید منبسط را عضالت و جمع را پاها خوابیده، پچح به -5

 .کنید منبسط را عضالت تمامی و داده قرار شده جمع که پا روی را هادسح و نچسته زمی  روی -۲

پایه قرار دهید و رکوچک زیر س  ر گذاش  ته و در فالح خوابیده روی زمی ، پاها را روی یک نیمکح یا چها یک بالط  -۳

 تمامی عضالت را منبسط کنید.

 


