
NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý TRƯỚC NGÀY THI 

1. Giữ gìn sức khỏe 
Càng gần đến ngày thi thì vấn đề sức khỏe càng trở nên quan trọng. Lúc này chúng ta 
có kiến thức mà bản thân mệt mỏi hay ốm đau thì kết quả thi khó được như ý. Đã có 
nhiều bạn vì căng thẳng, lo lắng, kiệt sức và mệt mỏi quá mức ngất xỉu trong phòng 
thi. Do vậy, các em không nên vì quá lo nghĩ, mải học hoặc học gấp mà quên ăn, thiếu 
ngủ, điều này sẽ làm cho các bạn luôn căng thẳng dẫn tới cơ thể suy nhược, gây 
stress. Các em cũng không nên ăn những món ăn quá lạ, những thứ không hợp vệ 
sinh, không phù hợp với các em, vì chúng có thể làm tổn thương đến hệ tiêu hoá, ảnh 
hưởng đến sức khoẻ của các em. 
 
2. Chuẩn bị tinh thần 
Các em tự đặt cho mình những mục tiêu và lên kế hoạch học tập rèn luyện để chinh 
phục mục tiêu đó. Cánh cửa đại học luôn mở rộng cho tất cả mọi người và ai cũng 
được quyền bình đẳng. Tuy nhiên, các thí sinh cần xác định đúng năng lực của mình 
và chuẩn bị tinh thần cho tất cả các tình huống có thể xảy ra để tìm cách thích ứng. 
Mặt khác, đây là một kì thi chắt lọc, lựa chọn, có rất nhiều người thi nên có người vào 
đại học, có người học cao đẳng, có người học trung học nghề... Học đại học không 
phải là con đường duy nhất để vào đời. Có rất nhiều người thành đạt trong nhiều lĩnh 
vực mà không phải từ con đường đại học. Xác định như vậy, các em sẽ luôn thoải mái 
và tự tin vào chính bản thân mình. 
 
3. Cần chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước ngày thi 
Các em cần dành thời gian chuẩn bị và kiểm tra những vật dụng của mình như: bút, 
máy tính, giấy báo thi, thẻ dự thi… ngay từ tối hôm trước và để chúng vào một nơi dễ 
thấy để tránh vì lo lắng mà bị quên. Sáng hôm đi thi nên dậy sớm để kiểm tra lại xem 
mình còn quên hay thiếu gì không. Không nên để tình trạng đi giữa đường hay đến 
phòng thi mới thấy mình quên vật gì đó. Điều này sẽ làm chúng ta mất thời gian và tạo 
tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta. 
 
4. Đến điểm thi sớm 
Để tránh những sự cố trên đường như: tắc đường, nhầm đường đối với các em từ 
tỉnh khác, các em nên đến trường thi sớm hơn để có chút thời gian nghỉ ngơi. Đến 
muộn, hoặc sát giờ thi sẽ gây lo lắng, căng thẳng và mất tập trung khi làm bài. Tranh 
thủ thời gian, các em có thể ngồi xem lại những công thức, những điều mình còn chưa 
chắc chắn…. 
 
5. Trong phòng thi... 
Khi vào phòng thi, các em không nên để ý tới giám thị hay những thí sinh khác, nên 
tập trung vào bài làm của chính mình. Hãy tự tin và tự khẳng định rằng mình sẽ cố 
gắng tối đa và chắc chắn rằng sẽ thành công. Lúc căng thẳng hãy lấy lại sự tự tin 
bằng cách thở sâu và tự nhủ rằng: “Mình có thể làm được, mình sẽ vượt qua”. Nếu 
thấy đề thi hoàn toàn khác lạ, các em không nên mất bình tĩnh, luống cuống. Hãy 
dành một vài phút hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh và đọc thật kĩ đề, để tìm ra những ý 
tưởng về lời giải cho bài thi. Hãy chú ý đến thời gian làm bài, các em nên làm những 
bài dễ trước và đánh dấu những bài mình đã làm được để tránh bị bỏ quên, nhiều em 
vì chủ quan nhiều khi còn thời gian mà lại quên chưa làm hết các bài. Không nên tập 



trung quá nhiều thời gian vào làm một bài mà bỏ quên các bài khác. Trước khi kết 
thúc bài thi, các em nên dành một vài phút để xem lại tên, số báo danh, số tờ giấy làm 
bài… và điền đầy đủ thông tin vào bài làm của mình. 
Cuối cùng, hãy tránh những việc như tranh cãi, bực bội làm chúng ta căng thẳng với 
những người xung quanh. Điều này không có lợi cho chính chúng ta. Hãy làm tươi 
mới bộ não bằng cách loại bỏ tất cả những suy nghĩ không cần thiết trong đầu. 
 
6. Để đủ sức thi 
Những ngày thi trùng với thời điểm thời tiết nóng bức khiến thí sinh dễ mệt mỏi. Bên 
cạnh chế độ ăn uống trước đó, thí sinh nên chú ý uống thật nhiều nước bằng cách lúc 
nào cũng mang chai nước theo bên mình. Tránh uống nước đá bên ngoài do nguồn 
nước không đảm bảo vệ sinh. Mùa này thức ăn dễ bị ôi thiu, hư hỏng và bệnh đường 
tiêu hóa rất dễ xảy ra. Do đó, thí sinh cần phải hết sức lưu ý đến vấn đề vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Đối với các em phải đi thi xa nhà bắt buộc phải ăn bên ngoài, lưu ý 
chọn mua những món ăn được nấu chín kỹ (cơm, xôi, bánh mì, hủ tiếu, mì, phở...), 
tránh ăn thực phẩm sống (phở tái, gỏi cá sống, trứng ốpla lòng đào, rau trộn, rau 
sống...); hạn chế các món nghêu, sò, ốc do có nguy cơ chứa các vi sinh vật gây bệnh; 
tránh mua sẵn thức ăn đã chế biến và để lâu nhiều giờ sẽ dễ bị ôi thiu (bánh mì thịt 
dưa chua, cơm và thức ăn...). Đặc biệt, các bạn tuyệt đối không được bỏ ăn. Việc bỏ 
bữa hoặc ăn không đầy đủ sẽ dẫn đến tình trạng hạ đường huyết. Khi đó, cơ thể 
không cung cấp đủ năng lượng cho não và khối cơ nên các em sẽ bị hoa mắt, bủn rủn 
tay chân. Đầu óc không thể suy nghĩ hoặc tính toán gì được và hậu quả là chẳng thể 
làm được bài. 

 

Ba bước làm bài thi môn Toán để không ân hận 
(Trích từ thầy Trần Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng) 

Thí sinh cần phân biệt, kinh nghiệm thi cử khác với cách học ôn. Bởi, mục đích của thi 
cử là làm thế nào để thể hiện hết công suất những kiến thức đã tích lũy đạt hiệu quả 
cao nhất. Tránh tình trạng kiến thức tích lũy thì nhiều nhưng phần thể hiện bị hạn chế 
hoặc có nhiều sai sót, đến khi bước ra khỏi phòng thi lại tiếc nuối.  

Vậy cách làm bài thi trong phòng thi thế nào để hết giờ làm bài không ân hận? 

Bước 1 khi tiếp cận đề thi thì nên đọc lướt qua đề một lượt (khoảng 3 phút) để có 
cảm nhận đề thi. Sau đó đọc quay lại chậm hơn và đánh dấu câu theo trình trình tự và 
lên sơ đồ chiến lược để có xử lý phù hợp với thời gian làm bài. Trong đó, câu quen 
biết, câu dễ có thể làm được ngay, không nên lao vào những câu khó rồi bị tắc dễ mất 
phương hướng và rơi vào trạng thái mất năng lượng và không tự tin vào bản thân. Rồi 
khi quay sang bài khác lại bị tắc, đến khi quay lại câu dễ cũng dễ nhầm lẫn.... 

Bước 2, sắp xếp theo trình tự tối ưu: nên làm nhưng câu dễ loại 1 trước, rồi mới sang 
câu loại 2 vẫn dạng quen nhưng đòi hỏi phải biến đổi kỹ năng - thêm vào một số kỹ 
năng tính toán, loại 3 thường là những câu hỏi có mức độ suy luận tích hợp nhiều kiến 
thức khác nhau. Loại 4 là những câu rất khó.  

Bước 3 là làm bài thi theo trình tự đã sắp xếp. Thậm chí trong nhiều trường hợp có 
thể buông câu loại 4 (câu rất khó). Với những thí sinh giỏi thì có thể thi trên thang 10 
điểm. Còn HS trung bình thì thi co lại (tùy theo năng lực). Dựa vào phân loại đề thì có 
thể chọn thang điểm 8 - thậm chí là thang 6,7 điểm.  



Điều thí sinh cần biết, điểm ba môn thi xét tuyển đại học phấn đấu đạt 6-7 điểm/ môn 
là có thể đỗ một trường ĐH nào đó. Do vậy, với những thí sinh có sức học trung bình 
nên lượng sức để làm bài thi, làm đến đâu thì phải chắc đúng đến đó. 

Tuy nhiên, trong thi cử không thể chủ quan bất cứ điều gì. Có nhiều trường hợp học 
sinh giỏi kiểu a-ma-tơ hay thích thể hiện là mình hoàn thành được bài thi trong thời 
gian sớm nhất nên dễ mắc lỗi cẩu thả - làm bài thi không theo chiến lược. Cũng có 
những thí sinh ngay khi nhận đề chủ quan và lao vào làm câu khó trước, đến khi 
"ngốn" hết nhiều thời gian làm bài thì cuống dễ mất điểm... 

Ở môn thi Toán, thí sinh cần sắp xếp các câu từ dễ đến khó theo trình tự nêu trên và 
lượng sức để chọn "gói" điểm "đạt thủ khoa" hoặc "đậu ĐH"... Với những thí sinh làm 
bài thi tùy tiện thì rất ít bài thi đạt điểm từ 9,5-10 điểm mà chỉ đạt 7-8 điểm vì không sai 
sót ở khâu này sẽ sai câu khác.  

Thường người ra đề thi cũng đã sắp xếp theo trình tự khoa học từ dễ cơ bản - nâng 
cao - khó. Vậy nguyên lý làm bài cũng nên được sắp xếp khoa học để không bị mất 
năng lượng. 

Để tránh bài làm tưởng được hết nhưng lại bị "rơi" 0,25 - 0,5 điểm thì kỹ năng trình 
bày bài thi rất quan trọng. Đồng thời, phải xem barem điểm theo cấu trúc nào thì làm 
bài theo cấu trúc đó.  

Điều đó cũng chứng minh một điều, các HS giỏi có thể làm được các câu khó nhưng 
bị rơi vãi ở những câu dễ sẽ bị trừ điểm lỗi trình bầy. Có những bài thi đúng hết đáp 
số nhưng bị trừ... 

Việc phân loại các câu trong đề thi từ dễ đến khó để định ra một chiến lược là đạt 
điểm 7, 8 - để tranh bị phân tán năng lượng một cách không cần thiết.  

Một điểm cần lưu ý trong đề thi là nếu chúng ta làm câu dễ mà bị sai hoặc không làm 
được thì khả năng trượt ĐH là rất lớn. Vì nếu có 500.000 người thi mà câu dễ không 
làm được thì khả năng sẽ thua 490.000 người (họ làm được), còn nếu câu khó không 
làm được thì khả năng chỉ thua 5.000 người - thì sẽ không là vấn đề?.  

 

 

 

CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG 


