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هفته ی چهارم اسفند ماه 1397

برنامه هفته سیزدهم
الف  :مباحث درسی که این هفته باید خوانده شوند ( ویدئو جلسات حقوق تجارت  -5جلسات  1تا پایان جلسه ) 74

ب :مواد قانونی  :مواد قانون تجارت
فصل اول  :کلیات و اعالن ورشکستگی مواد  412الی  439قانون تجارت
فصل دوم  :مدیر تصفیه و وظایف آن مواد  440الی  475قانون تجارت
فصل سوم  :قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته مواد  476الی  503قانون تجارت
فصل چهارم  :کلیات ورشکستگی مواد  504الی  600قانون تجارت
قوانین خاص و آرای وحدت رویه مرتبط :

هیئت عمومی دیوان عالی کشور-رای شماره 3576
هیئت عمومی دیوان عالی کشور-رای شماره 1170
هیئت عمومی دیوان عالی کشور-رای شماره 155
هیئت عمومی دیوان عالی کشور-رای شماره 561
هیئت عمومی دیوان عالی کشور-رای شماره 623
هیئت عمومی دیوان عالی کشور-رای شماره 597
ب :مباحثی درسی که این هفته باید مرور شوند ( تسلط بر مواد قانون  +مباحث درسی )
ج  :آزمون درسی این هفته  :حقوق تجارت  1تا  ( 5روز جمعه  24اسفندماه ) بر گزار میگردد

تلفن تماس 021-284296 :
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ادامه ی مبحث هفته ی قبل

عبارت خوانی با
ریتم  2ثانیه ای

در عبارت خوانی  2هدف عمده مورد نظر می باشد.

 -1افزایش توانائی های مکانیکی
-2افزایش توانائی های ادراکی

 .2افزایش توانائی های ادراکی؛

پس از آن که توانائی های مکانیکی الزم برای مطالعه را در خود افزایش دادید ،نوبت به پرورش توانائی های ادراکی می رسد.
معموال پس از انجام تمرینات مربوط به پرورش سطح مکانیکی شما می توانید با سرعت بیشتری مطالعه کنید .ولی در ابتدا میزان
درک مطلب کاهش می یابد که الزم است تمرینات خاصی را در این زمینه انجام بدهید تا بتوانید سطح ادراکی خود را هنگام با سطح
مکانیکی رشد و پرورش دهید .به هیچ عنوان نگران درک کم نباشید و سرعت خود را به این منظور کاهش ندهید.

 تمرین ادراکی (دسته بندی موضوعی کلمات)یک پاراگراف از یک کتاب  ،مثال کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان ،انتخاب کنید.
سپس مطلب آن را به شیوه عبارت خوانی مطالعه کنید .در این تمرین می بایست دور هر عبارت که دارای
مفهوم می باشد را خط کشیده و عبارت را از هم جدا کنید .هنگامی که عبارت ها را از هم جدا کردید ،برای
چندین مرتبه همین پاراگراف را بخوانید و سعی کنید با دیدن هر عبارت سریعا مفهوم آن را یادآورده ،ادراک
کنید .سپس پاراگراف بعدی را بدون اینکه دور عبارت آن خط بکشید یکبار با حدکثر سرعت به شیوه عبارت
خوانی مطالعه کنید.
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تمرین:
می توانید با این متن تمرین کنید:
حیوانات و اشیایی که مالک ،آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد ،از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت
و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت الزم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد ،از
جهت صالحیت محاکم و توقیف اموال ،جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و هم چنین است تلمبه و گاو و یا حیوان
دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
اگر تا کنون تمرینات را بخوبی و با دقت انجام داده اید ،حال وقت آن است که ریتم خواندن خود را افزایش داده و با سرعت بیشتری
بخوانید.
ذهن خیلی زود به مهارت های جدید عادت می کنه ولی الزمه ی آن داشتن اعتماد به نفس جدی می باشد .شما باید به توانائی
های خود ایمان داشته و مطمئن باشید که با تمرین می توانید استعداد های خود را شکوفا کنید .مطالعه کاری است پویا و فعال و
یادگیری نیاز به پویایی و فعالیت دارد ،لذا هنگام مطالعه باید با حداکثر هشیاری و تمرکز پیش برود تا به نتایج دلخواه برسید.
در این نوشتار می خواهیم ریتم خواندن شما را تا  50درصد افزایش دهیم .در این تمرین نیز مانند تمرین قبل تاکید بر افزایش
توانائی های مکانیکی و ادراکی فرد به هنگام مطالعه می باشد .در ابتدا احتمال دارد به خاطر افزایش سرعت ،میزان درک شما کاهش
یابد ولی اصال نگران نباشید مسلما پس از چند روز تمرین پیاپی به درک رضایت بخش می رسید.

نحوه انجام تمرین:
 -1ابتدا بدون اینکه مطلبی را بخوانید و درک کنید و تنها برای عادت کردن به ریتم  2ثانیه ای ،با حرکت دست زیر هر سطر خط
ببرید و در ذهن بشمارید ،هزار و یک ،هزار و دو ،یعنی هر خط را در دو ثانیه طی کنید  .پس از چند دقیقه که به زمان بندی هر خط
عادت کردید می توانید تمرین عبارت خوانی را شروع کنید.
 -2با استفاده از یک مداد و خط کش ،چندین صفحه از کتاب خود را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید .سپس با توجه به ریتم دو
ثانیه ای هر طرف از این خط عمودی را در یک ثانیه به شیوه عبارت خوانی و به منظور درک مطلب بخوانید.
 -3تقریبا هر ده دقیقه یک بار سرعت خود را محاسبه و یادداشت فرمائید
 -4چنانچه از میزان درک خود راضی نیستید ،برای افزایش سطح ادراکی ،بهتر است هر متن را چند بار تکرار کنید تا ذهن به گرفتن
مطالب عادت کند.

این تمرین را حداقل چند روز و هر روز چندین مرتبه انجام
دهید تا سرعت مطالعه شما روی کتاب های نیمه مشکل
درسی به  360کلمه در هر دقیقه برسد.

تلفن تماس 021-284296 :
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عبارت خوانی با ریتم یک ثانیه ای
هدف از این مرحله عبارت خوانی این است ،که کتاب ها و منابع نیمه مشکل را با سرعتی حدود  500تا  700کلمه در دقیقه ،همراه با
 70درصد درک بخوانید.
خواندن فعالیت پیچیده ای است که تنها انسان قادر به انجام این مهم می باشد .مغز انسان توانائی های بیشمار دارد  .چنانچه
دانشمندان در وصف آن سخن ها گفته و نظریات زیادی ارائه نموده اند و در کل همه متفق القولند که بشر بخش کوچکی از توانائی
های مغز خود را به کار گرفته است و می تواند قوای ذهنی خود را تا حد زیادی افزایش دهد .همه ما می توانیم از توانائی های
شکوفا نشده و مغز خود بهره گیری کنیم به شرط آنکه با تمرین و ممارست و دستیابی به روش های صحیح هر کاری استعداد های
خود را پرورش دهیم.
همانطور که بشر توانست زبان و خط را ابداع کند و سپس جهت تسهیل و تسریع نمودن کار تغییرات الزم را به آن ها بدهد ،مسلما
همین بشر قادر خواهد بود که از این هم پا فراتر گذاشته و با دستیابی به روش های صحیح خواندن و نوشتن و با تمرین به سرعت
و درک بیشتری نائل آید .با مطالعه تاریخچه خط و زبان در می یابیم که هدف از ابداع و استفاده از زبان و خط ایجاد ارتباط و انتقال
خبر ،پیام و مفاهیم از ذهنی به ذهن دیگر بوده است نه خود کلمات .لذا هنگام خواندن باید به مفهوم جمالت توجه کرد نه تک
تک کلمات  .در این تمرین تالش و تاکید بر این است که با توسعه و بهبود توانائی های مکانیکی و ادراکی ،مهارت های شما را در
عبارت خوانی به حداکثر برسانیم .لذا تمرین زیر را با دقت و به مقدار زیاد انجام دهید.

تمرین:
 -1ابتدا بدون اینکه مطالبی را بخوانید و درک کنید و تنها برای عادت به ریتم یک ثانیه ای با استفاده از حرکت دست زیر هر
سطر خط ببرید و در ذهن بشمارید .هزار و یک یعنی هر خط را در یک ثانیه طی کنید ،پس از چند دقیقه که به زمانبندی یک ثانیه
ای برای هر خط عادت کردید می توانید تمرین زیر را انجام دهید.
 -2با توجه به ریتم یک ثانیه و به منظور درک مطلب ،موضوعی را بخوانید .توجه داشته باشید که در هر ثانیه می بایست یک خط
را بخوانید؛ به هیچ عنوان سرعت خود را کم نکنید.
 -3هر دو دقیقه یکبار سرعت خود را محاسبه و یادداشت فرمائید.
 -4پس از چند روز تمرین پیاپی ،چنانچه از میزان درک خود راضی نبودید برای افزایش سطح ادراکی خود بهتر است هر متن را
چند بار بخوانید تا ذهن شما به روش جدید عادت کند.
این تمرین را حداقل چند روز و هر روز چندین مرتبه انجام دهید .در طول انجام این تمرین می بایست حداقل  1000صفحه کتاب
مطالعه کنید .تمرین را آنقدر انجام دهید تا سرعت خواندن شما روی کتاب ها و منابع نیمه مشکل  ،به  500تا  700کلمه در دقیقه
برسد.
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برای وصول به هدف سریع خوانی:

-1تنهابهبا چشم
بخوانید.خوانی:
هدف سریع
برای وصول

-2سعی نکنید کلمه به کلمه را بفهمید و از آن دور شوید بلکه کوشش شما باید متوجه درک یکپارچه مطالب باشد.
-3چشم را درست بگشایید تا سطح وسیعتری از عبارات کتاب را ببینید.
-4انگشت روی خط نکشید و یا با وسیله ای خطوط را نشان ندهید.
-5بر هر مسئله جزئی خود را معطل نکنید.
-6دربــاره مطالــب عــادی و توصیفــی روی کلمــات و لغــات تکیــه نکنیــد مگــر آنکــه اصطالحــی خــاص یــا نکتــه ای فــوق
العــاده باشــد.
-7مطالب را در صورت امکان در برابر چشم عبور دهید یا چشم را بر آن بگذرانید.
مســئله ســرعت ،بخصــوص بــرای متقضیانــی کــه دیــر بــه فکــر خوانــدن بــرای آزمــون ســخت وکالــت افتــاده انــد ،دارای
اهمیــت خاصــی اســت و در ســایه تمریــن مــی تــوان آن را بــه دقیقــه ای  250تــا  300کلمــه و یــا بیشــتر برســاند.
به امید توفیق روز افزون شما.
نویسنده :شیوا ترابی
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