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هفته ی اول بهمن ماه 1397

برنامه هفته ششم  :در این هفته آزمون شماره 1تا  5برای تمامی کاربران فعال میباشد و
آزمون جدیدی برگزار نمیشود

دوره ویدئو جلسات حقوق مدنی 1و شروع جلسات آموزشی حقوق مدنی  (2مشاهده ویدئو جلسات حقوق مدنی ) 2
فصل اول  :کلیات اشخاص (مواد  956تا  )975قانون مدنی
فصل دوم  :غایب مفقود االثر مواد ( 1011تا  )1030قانون مدنی
فصل سوم  :اقامتگاه مواد ( 1002تا  )1010قانون مدنی
فصل چهارم  :محجورین مواد ( 1207تا  )1217قانون مدنی
فصل پنجم  :قیمومت مواد ( 1218تا  )1256قانون مدنی

به تمام دالیلی که موفق نمی شوید فکر نکنید ،فقط به یک دلیلی فکر کنید که موفق میشوید

شانس قبولی در آزمون را با این  6خطا کاهش ندهید

روزنامه گاردین در مقالهای مینویسد:
بررســیها نشــان میدهــد اکثــر داوطلبــان در زمــان آزمــون
اشــتباهاتی انجــام میدهنــد کــه شــانس قبولــی آنهــا را کاهــش داده
و رونــد امتحــان را بــرای آنــان دشــوارتر میســازد .شــش مــورد از
رایجتریــن ایــن اشــتباهات بــه شــرح زیــر اســت:

نگرانی و اهمال:

گاهــی اوقــات ایــن تصــور در دانشــجو وجــود دارد کــه امتحــان تکلیــف ســختی اســت کــه حتــی توانایــی شــروع آن را نــدارد و
در ایــن شــرایط حــس اهمــال کــردن و بیتوجهــی بــر فــرد غلبــه میکنــد و بــه او اجــازه نمیدهــد توانایـیاش را نشــان دهــد.
تــاش کنیــد در روزهــای امتحــان احســاس تــرس و نگرانــی خــود را کنــار بگذاریــد و مخصوصــا هنــگام برگــزاری امتحــان بــر
تــرس خــود غلبــه کنیــد چــون در ایــن صــورت حتمــا آزمــون بهتــری را پشــت ســر خواهیــد گذاشــت.

عدم یادگیری تحلیلی مطالب:

ممکــن اســت وسوســه شــوید کــه تمامــی مطالــب را طوط ـیوار بــه خاطــر بســپارید و در پاســخ بــه پرس ـشهای امتحــان،
آنهــا را روی کاغــذ بیاوریــد امــا بــرای آنکــه فهــم خــود از مطالــب را نشــان دهیــد بایــد بــا منابــع درســی بــا نگاهــی تحلیلــی
برخــورد کنیــد.

برنامهریزی ضعیف:

در روزهــای امتحانــات ضــروری اســت مــدت پنــج تــا  10دقیقــه بــه برگــه ســواالت نگاهــی بیاندازیــد و ســواالت را بــه ترتیــب
تواناییتــان در پاســخ دهــی بــه آنهــا مرتــب کنیــد.

بیدقتی در خواندن سواالت:

در حیــن برگــزاری آزمــون اکثــر دانشــجویان بــدون آنکــه پرسـشها را بــه طــور کامــل مطالعــه کننــد و صرفــا بــا دیــدن لغــات
کلیــدی ،شــروع بــه پاســخ دادن میکننــد در صورتــی کــه ایــن کار درصــد خطــا در پاســخگویی را افزایــش میدهــد .بنابرایــن
ســواالت بایــد بــا دقــت خوانــده شــده و در زمــان معیــن پاســخ داده شــوند.

تمرکز بر حجم پاسخها :

بیشــتر دانشــجویان در زمــان امتحــان و ارائــه مقالــه در کالس بیشــتر بــه کمیــت کار توجــه میکننــد تــا کیفیــت آن و ایــن
کار بــدون شــک بــه بــازده تحصیلــی آنهــا لطمــه میزنــد.

مطالعه ناکافی موضوعات درسی:

در زمــان مــرور مطالــب امتحــان ،دانشــجویان در مــورد منابــع امتحانــی گزینشــی رفتــار میکنــد و برخــی قســمتها را
انتخــاب کــرده و آن را بــه خاطــر میســپارند و برخــی دیگــر را اصــا مطالعــه نمیکننــد در حالــی کــه دانشــجویان بایــد دروس
را کامــل مطالعــه کننــد .همچنیــن نبایــد خوانــدن منابــع را بــه چنــد روز قبــل از امتحــان موکــول کنیــد

با استفاده از این پلنر یا جدول برنامه ریزی هفتگی می توانین برای تمام روزهای هر هفته خود برنامه ریزی کنید.
در صورت نیاز می توانید خانه های جدول را اضافه کنین و یا به همین شکل پرینت گرفته و استفاده کنید .

