برنامه هفته هفتم
دوره ویدئو جلسات حقوق مدنی (  1و ) 2وشروع مشاهده ویدیو جلسات حقوق مدنی  3قسمت 1تا انتهای 73

آزمون شماره  6روز جمعه  12بهمن ماه  ( 97حقوق مدنی  1تا  ) 3برگزار میشود
فصل اول  :تعریف عقد و اقسام عقود (مواد  182تا  )189قانون مدنی
فصل دوم  :شرایط اساسی صحت معامالت (مواد  190تا  )218قانون مدنی
قوانین خاص مرتبط  :قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رای وحدت رویه شماره ی (77/10/25 )294
فصل سوم  :اثر معامالت (مواد  219تا  )231قانون مدنی
فصل چهارم  :معامالت فضولی (مواد  247تا  )263قانون مدنی
فصل پنجم  :شروط ضمن عقد (مواد  232تا  )246قانون مدنی
فصل ششم  :سقوط تعهدات (مواد  264تا  )300قانون مدنی
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کسب رتبه برتر در آزمون های حقوقی
اگر می خواهید رتبه برتر در آزمون های حقوقی شوید باید روش درست درس خواندن را یاد بگیرید  ,برای به دست آوردن رتبه تک یا دو رقمی حد اقل شش
ماه زمان نیاز دارید (به شرط داشتن پایه قوی)
اولین مطلبی که همیشه باید یادتان باشد اینست که
رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

شروع مطالعه :
اول هر کاری به خدا توکل کنید که رمز موفقیت شماست

برای شروع باید به چند نکته توجه کنید:
 -1محــل مطالعــه  :محلــی را بــرای درس خوانــدن انتخــاب
نماییــد کــه بیشــترین تمرکــز را در آن محــل داشــته باشــید

 -2برنامــه ریــزی  :داشــتن یــه برنامــه دقیــق کــه همــه چیــز در
آن مشــخص شــده باشــد از جملــه اینکــه  :هــر روز چــه درس هایــی
رو بخوانیــد  ,چنــد ســاعت بخوانیــد  ,چــه کتابهــا و منابعــی را بخوانیــد
 ,کــی تســت بزنیــد و  . ...در یــک برنامــه خــوب بایــد وقــت بــرای
اســتراحت ,تفریــح و اتفاقــات غیــر مترقبــه پیــش بینــی شــده باشــد.

 -3انتخاب روش صحیح مطالعه
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تلفن تماس 021-284296 :

روش های مطالعه :

-1خواندن بدون نوشتن:
ایــن روش نادرســت اســت  .مطالعــه فرآینــدی فعــال و پویــا اســت وبــرای نیــل بــه ایــن هــدف بایــد از
تمــام حــواس خــود بــرای درک صحیــح مطالــب اســتفاده کــرد .بایــد بــا چشــمان خــود مطالــب را خوانــد،

ایــن روش شــاید نســبت بــه روش قبلــی بهتــر اســت ولــی روش کاملــی بــرای مطالعــه نیســت چــرا
 -2خــط کشــیدن زیــر نــکات مهــم :
کــه در ایــن روش بعضــی از افــراد بجــای آنکــه تمرکــز و توجــه بــر روی یادگیــری و درک مطالــب داشــته باشــند ذهنشــان معطــوف بــه خــط
کشــیدن زیــر نــکات مهــم مــی گــردد .بنابرایــن روش صحیــح خــط کشــیدن زیــر نــکات مهــم بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا مطالــب را
بخواننــد و مفهــوم را کامــا” درک کننــد و ســپس زیــر نــکات مهــم خــط بکشــند نــه آنکــه در کتــاب بدنبــال نــکات مهــم بگردنــد تــا زیــر آن
را خــط بکشــند .
ایــن روش نســبت بــدو روش قبلــی بهتــر اســت ولــی بازهــم روشــی کامــل بــرای درک عمیــق مطالــب و خوانــدن
 -3حاشــیه نویســی :
کتــب درســی نیســت ولــی مــی توانــد بــرای یادگیــری مطالبــی کــه از اهمیتــی چنــدان برخــوردار نیســتند مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

در ایــن روش شــما مطالــب را میخوانیــد و آنچــه را کــه درک کــرده ایــد بصــورت خالصــه بــروی دفتــری یادداشــت
 -4خالصــه نویســی :
مــی کنیــد کــه ایــن روش بــرای مطالعــه مناســب اســت و از روشــهای قبلــی بهتــر مــی باشــد چــرا کــه در ایــن روش ابتــدا مطالــب را درک
کــرده ســپس آنهــا را یادداشــت مــی کنیــد امــا بازهــم بهتریــن روش بــرای خوانــدن نیســت .
کلیــد بــرداری روشــی بســیار مناســب بــرای خوانــدن و نوشــتن نــکات مهــم اســت  .در ایــن روش شــما بعــد از
 -5نــوت بــرداری :
درک مطالــب  ،بصــورت کلیــدی نــکات مهــم را یادداشــت مــی کنیــد و در واقــع کلمــه کلیــدی کوتاهتریــن ،راحتتریــن ،بهتریــن وپرمعنــی تریــن
کلمــه ای اســت کــه بــا دیــدن آن ،مفهــوم جملــه تداعــی شــده و بــه خاطــر آورده مــی شــود .

تلفن تماس 021-284296 :

www.resana.com

 5نکته طالیی برای موفقیت
در آزمون های حقوقی 98

 -1اولیــن و مهمتریــن نکتــه  ،تجزیــه و تحلیــل ســواالت آزمــون هــای ســالهای قبــل اســت  ،کــه بــا ایــن کار بــا دیــد طراحــان ســوال آشــنا مــی
شــوید .
 -2نکته دوم جستجوی قوانین خاص و آرای وحدت رویه میباشد
 -3نکتــه بعــدی اســتفاده از منابــع اصلــی درســی میباشــد .معمــوال نیــاز نیســت بــرای همــه درس هــا از کتابهــای رفرنــس و پــر حجــم اســتفاده
کر د .
 -4نکته بعدی تست زدن بعد از پایان هر درس میباشد که مطالب در ذهن شما تثبیت گردد
 -5در نهایت داشتن اعتماد به نفس و عدم مقایسه خود با دیگران.

با استفاده از این پلنر یا جدول برنامه ریزی می توانین برای تمام روزهای هر ماه 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 .
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