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فهرست

انسانی ها چطور درس بخوانند!
چگونه ریاضی خود را قوی کنیم؟
 7روش برای تقویت مهارت نوشتاری در زبان خارجی

چگونه برای کنکور واژگان را به خاطر بسپاریم؟
آیا فرزندتان میتواند جهشی بخواند؟
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اگر قرار است دانش آموز رشته انسانی به خوبی
درس بخواند ،باید چطور عمل کند؟ در این مقاله
به بررسی کلی دروس این رشته و روش مطالعه
آنها و در مقاله بعدی به تفکیک زیر گروه های این
رشته و مسائل مرتبط به آن می پردازیم.

انسانی ها

چطور درس بخوانند؟

انسانی ها چطور درس یخوانند؟

یکــی از ســه رشــته نظــری در مقطــع دبیرســتان،

همینطــور شــغل قضــاوت یــا مشــاوره یــا بســیاری

رشــته انســانی اســت .رشــته ای کــه از قدیــم بــاب

از مشــاغل منشــعب از رشــته نامبــرده شــده.خب

بــوده اســت کــه دانــش آمــوزان بــا ســطح درســی

ســوال اینجاســت کــه اگــر قــرار اســت دانــش آمــوز

پاییــن ،بــه ایــن رشــته برونــد و دانــش آمــوزان

ایــن رشــته بــه خوبــی درس بخوانــد ،بایــد چطــور

بهتــر بــه رشــته هــای ریاضــی و تجربــی .ایــن در

عمــل کنــد .در ایــن مقالــه بــه بررســی کلــی دروس

حالیســت کــه فــارغ التحصیــان این رشــته شــانس

ایــن رشــته و روش مطالعــه آنهــا و در مقالــه بعــدی

حضــور و درس خوانــدن در رشــته های مهمــی مانند

بــه تفکیــک زیــر گــروه هــای ایــن رشــته و مســائل

حقــوق ،مدیریــت ،روانشناســی ،جامعــه شناســی،

مرتبــط بــه آن مــی پردازیــم .همیشــه عنــوان مــی

باســتان شناســی و بســیاری از رشــته هــای دیگــر

شــده اســت کــه درس هــای رشــته انســانی درس

را دارنــد .در اینکــه جایــگاه علــوم انســانی در کشــور

هایــی حفظــی اســت و البتــه ایــن حــرف زیــاد هــم

مــا جایــگاه درســتی نیســت ،هیــچ شــکی وجــود

بیــراه نیســت .بســیاری از درس هــای ایــن رشــته

نــدارد .امــا ایــن دلیــل نمــی شــود کــه اهمیــت

حالــت حفظــی دارنــد ،امــا ایــن امــر صــد در صــد

رشــته هــای ایــن زمینــه علمــی را نادیــده بگیریــم.

صــادق نیســت .پــس یــک دانــش آمــوز رشــته

فــی الواقــع کســی کــه قــرار اســت بــرای امرمهــم و

انســانی بــرای موفقیــت در کنکــور یــا آزمــون هــای

خطیــر وکالــت آمــاده شــود ،قــرار اســت در ســنین

پایــان تــرم نمــی توانــد مــدام کتــاب هــا را حفــظ

 15تــا  17ســال در رشــته انســانی درس بخوانــد ،یــا

کنــد و بــه امیــد قبولــی در ایــن رشــته باشــد.

با موبایلت  QRرو اسکن کن!
یا روی آن کلیک کن تا
بعد از ثبت نام و ورود به سایت
ادامه مقاله رو بخونی!
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چگونه ریاضی خود را قوی کنیم؟
در این مقاله به شما می گوییم چگونه می توانید
در درس ریاضی پیشرفت کنید.اگر شما هم جزء
آن دسته دانش آموزانی هستید که دوست دارید
بهتر یاد بگیرید  ،این مقاله را از دست ندهید.

اغلــب افــراد بــه جــای دقــت در درک و فهــم
راه حــل مســائل ریاضــی ،ســعی میکننــد ایــن

ریاضی را فقط نخوانید ،فعال باشید!

راه حلهــا را حفــظ کننــد .همیشــه بــه دنبــال

بــر خــاف برخــی مباحــث آموزشــی ،ریاضــی

چرایــی حــل مســئله باشــید نــه فقــط چگونگــی

را نمیتــوان بــدون تمریــن یــاد گرفــت .ریاضــی

حــل آن ،بــرای مثــال نگاهــی بــه الگوریتــم تقســیم

مبحثــی اســت کــه اغلــب آســان بــه نظــر نمیرســد،

معمولــی بیندازیــد ،وقتــی میخواهیــم  73را بــر

امــا نگــران نباشــید ایــن کامــا طبیعــی و بخشــی از

 3تقســیم کنیــم ،اول مــی بینیــم  7تقســیم بــر 3

فرآینــد یادگیــری ریاضــی اســت .ســعی کنیــد بــا آن

چنــد میشــود امــا ایــن  7در واقــع  70اســت یــا 7

ارتبــاط برقــرار کنیــد بســیاری از مفاهیــم ریاضــی بــه

تــا  10تایــی ،درک ایــن واقعیــت بــه ایــن معناســت

هــم مرتبــط هســتند ،هــر چقــدر بیشــتر ایــن روابط

کــه بدانیــم در ایــن مســئله چنــد گــروه  3تایــی در

را کشــف کنیــد ،ریاضــی را بهتــر میتوانیــد بفهمیــد.

عــدد  73وجــود دارد و تقســیم کــردن  7بــر  3یــک

مفاهیــم ریاضــی درجــات ســختی متفاوتــی دارند ،از

راه میانبــر اســت و درک اینکــه در واقــع مــا  73را

ســطحی کــه شــما در آن هســتید ،شــروع میشــود

بــر  3تقســیم میکنیــم مهــم اســت .اگــر الگوریتــم

و بــه ســطوح ســختتر میرســد .اینترنــت منبعــی

تقســیم را بــه درســتی درک کنیــم دیگــر بــرای مــا

غنــی از ســایتهای تعاملــی مباحــث ریاضــی

مســئلهی ســختی نخواهــد بــود.

اســت کــه میتوانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد.

با موبایلت  QRرو اسکن کن!
یا روی آن کلیک کن تا
بعد از ثبت نام و ورود به سایت
ادامه مقاله رو بخونی!
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چگونه ریاضی خود را قوی کنیم؟

به جای حفظ کردن ،ریاضی را بفهمید!

نمرات بهتری در این درس کسب کنید و ریاضی را

 7روش برای

تقویت مهارت نوشتاری

در زبان خارجی

از زبان مورد نظر دارید!
نوشــتن را در واقــع مــی تــوان پیشــرفته تریــن
مهــارت هــر زبــان در بیــن چهــار مهــارت اصلــی
(شــنیدن ،خوانــدن ،گفتــن ،نوشــتن) دانســت .بــه

به تولید دارند یعنی نوشتن و گفتن از
مهارت هایی که نیاز به دریافت دارند
یعنی شنیدن و خواندن پیچیده ترند .به
ویژه با گسترش شبکه های اجتماعی و
اینترنت ،استفاده از مهارت های نوشتاری
هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.
در این مطلب سعی با روشهایی آشنا
خواهید شد که به شما در یادگیری بهتر
و موثرتر مهارت نوشتن در زبان های
خارجی کمک میکند.

با قواعد اولیه نوشتاری آشنا شوید!

صــورت عمومــی مهــارت هایــی کــه نیــاز تولیــد

اولیــن قــدم در نوشــتن یادگیــری قواعــد

دارنــد یعنــی نوشــتن و گفتــن از مهــارت هایــی کــه

نوشــتاری اســت .ایــن قواعــد از حــروف الفبــا

نیــاز بــه دریافــت دارنــد یعنــی شــنیدن و خوانــدن

و نحــوه نوشــتن آنهــا شــروع شــده و بــه قواعــد

پیچیــده ترنــد .از طــرف دیگــر مهــارت هایــی کــه

نقطــه گــذاری و پاراگــراف نویســی مــی رســد.

کالمــی و شــفاهی هســتند (شــنیدن و گفتــن) از

گرچــه نوشــتن در ســطح حرفــه ای جزئیــات زیــادی

مهــارت هــای کتبــی (خوانــدن و نوشــتن) پیچیــده

دارد امــا در ابتــدا شــما تنهــا بایــد بــا اصــول اولیــه

ترنــد پــس مــی تــوان گفــت نوشــتن در ایــن بیــن

نوشــتن آشــنا شــوید تــا نوشــته شــما قابــل درک و

از همــه پیچیــده تــر اســت .پیــش از آنکــه از خــود

خوانــدن باشــد.

توقــع نوشــتن بــه یــک زبــان را داشــته باشــید بایــد

موضوعاتی برای نوشتن پیدا کنید!

اول بدانیــد کــه آیــا بــا اصــول اولیــه ایــن زبــان

پیــدا کــردن موضوعاتــی کــه بــه ســطح شــما

آشــنا هســتید یــا خیــر .در صورتــی کــه اینطــور

بخــورد بســیار مهــم اســت .در ابتــدا بهتــر اســت بــا

نیســت بهتــر اســت پیــش از شــروع بــه نوشــتن

موضوعــات ســاده شــروع کنیــد و ...

مهــارت عمومــی زبــان خــود را گســترش دهیــد.
با موبایلت  QRرو اسکن کن!
یا روی آن کلیک کن تا
بعد از ثبت نام و ورود به سایت
ادامه مقاله رو بخونی!
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هفت روش برای تقویت مهارت نوشتاری در زبان خارجی

اطمینان حاصل کنید که مهارت اولیه ای

به صورت عمومی مهارت هایی که نیاز

چگونه برای کنکور
واژگان را
به خاطر بسپاریم؟
یکــی از دروس عمومــی آزمــون کنکــور ،درس زبــان
انگلیســی اســت ،کــه از قضــا بــا توجــه بــه ضعــف

یکی از دروس عمومی آزمون کنکور ،درس زبان
انگلیسی است ،که از قضا با توجه به ضعف اکثر

اکثــر دانــش آمــوزان در ایــن درس نقــش تعییــن

دانش آموزان در این درس نقش تعیین کننده

کننــده ای در رتبــه دانــش آمــوزان دارد.

در صورتی که قصد دارند در این درس مهارت

دانــش آمــوزان در صورتــی کــه قصــد دارنــد در ایــن
درس مهــارت باالیــی کســب کننــد ،مــی بایســت در

ای در رتبه دانش آموزان دارد .دانش آموزان
باالیی کسب کنند ،می بایست در چند مهارت
درک مطلب ،قواعد و واژگان توانایی پیدا کنند.

چنــد مهــارت درک مطلــب ،قواعــد و واژگان توانایــی

آمــوز مــی بایســت لغــت را ضمــن متــن بیامــوزد.

پیــدا کننــد.

یعنــی لغــت ،بایــد ضمــن تکــرار و در بطــن متــن

واژگان
برای به خاطر سپردن اژگان
بهترین راه برا

انگلیســی در ذهــن دانــش آمــوز نهادینــه شــود.

بزرگتریــن مشــکل دانــش آمــوزان مــا این اســت

امــا بــه هــر دانــش آمــوزان هــم بــرای عــدم پیــروی

کــه قصــد دارنــد واژگان را حفــظ شــوند ،در حالیکــه

از ایــن الگــو دالیلــی مثــل نداشــتن وقــت کافــی

یــک اصــل همیشــگی ،در بحــث زبــان آمــوزی،

را ارائــه مــی دهنــد ،کــه البتــه دلیــل موجهــی هــم

آن هــم نــه صرفــا بــرای کنکــور و دانــش آمــوزان

بــه نظــر مــی رســد .مــا چنــد کتــاب لغــت را ،البتــه

و حتــی زبــان انگلیســی ،کــه در هــر مقطــع و هــر

بازهــم بــا چنــد توصیــه کلیــدی ،بــه دانــش آمــوزان

هــر مخاطــب و در هــر زبانــی ،اینســت کــه زبــان

عزیــز معرفــی مــی کنیــم کــه امیدواریــم در مســیر
موفقیــت آنهــا کارآمــد باشــد.

با موبایلت  QRرو اسکن کن!
یا روی آن کلیک کن تا
بعد از ثبت نام و ورود به سایت
ادامه مقاله رو بخونی!
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نوشته پیشرفته تری را از دفعه قبل بنویسید!

استفاده کنید!

شما کمک می کند در نوشتن درجا نزنید!

استفاده کنید!

TIZLAND
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تسلط به واژگان کتاب های درسی است.
کتب درسی ،نوبت به واژگان باالتر میرویم.

منتج میشود.
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آیا فرزندتان میتواند
جهشی بخواند؟
میــان کســی کــه نمــره هــای خــوب

پشــتکار را ضمیمــه استعدادهایشــان

هــای درســی را یکــی در میــان طــی

می گیرد و همیشــه شــاگرد اول اســت

کــرده و موفــق میشــوند کــه اراده

کــرده و بــه کالس هــای باالتــر جهــش

بــا کســی کــه اســتعدادهای ویــژه دارد

نقــش بــه ســزایی در ایــن بــاره دارد.

کننــد کــه اغلــب بــه افــت تحصیلــی

تفــاوت بســیار اســت .شــاگرد اول هــا

در ایــن بیــن بســیاری از دانــش

دچــار نیســتند .بــه هــر حــال در مــورد

دانــش آموزانــی هســتند کــه تــاش و

آمــوزان ترجیــح میدهنــد کــه پایــه

ایــن بچــه هــا نظــرات زیــاد اســت.

بــرای جهــش تحصیلــی فقــط کارنامــه هــای پــر از

دوره های جهشی ،دانش آموزان
مستعد جهش تحصیلی را طلب میکند!

جهش تحصیلی از ابتدا تا به انتها!
نمــرات خــوب کافــی نیســت ،هــر چنــد آمــوزش

در جهــش تحصیلــی اســتعداد مهمتریــن عامــل در

و پــرورش نخســتین شــرط بــرای جهــش کــردن را

نظــر گرفتــه مــی ً شــود امــا اســتعداد لزومــا بــه

کســب نمــرات ممتــاز میدانــد ،بــا ایــن کــه ایــن

معنــای کســب نمــره ممتــاز نیســت ،برخــی والدیــن

شــرط الزم اســت امــا کافــی نیســت چــرا کــه

ایــن دو موضــوع را بــا هــم اشــتباه میگیرنــد و در

همیشــه کســب نمــرات ممتــاز نشــانی از اســتعداد-

حالــی کــه اســتعدادهای ویــژه فرزنــد برایشــان

برتــر دانــش آمــوز نیســت و نمیتــوان تنهــا نمــرات را

تاییــد شــده نیســت بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل

معیــار پذیــرش حضــور دانــش آمــوزان بــرای حضور

مختلــف بــرای جهــش تحصیلــی او اصــرار میکننــد.

در دوره هــای جهشــی تحصیلــی بنــا کــرد.

اســتعداد بــا اصــرار کالســهای پــی درپــی و اقدامــات

اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنائی پــس از برگــزاری

دیگــر بــه وجــود نمیــاد بلکــه اســتعداد توانی اســت

آزمونهــای هــوش و اســتعدادیابی ،ســطح و وضعیــت

کــه بــا آدمهــا آفریــده میشــود و فقــط تمریــن و

دانــش آمــوزان را مــی ســنجد کــه دانــش آمــوزان

پشــتکار آن را پــرورش میدهــد .کــودکان تیزهــوش

پــس از کســب نمــره قبولــی  8در آزمــون هــا

بهتریــن گزینــه بــرای جهــش تحصیلــی هســتند

میتواننــد در ســه مــاه تابســتان ،درســهای یــک

چــرا کــه ویژگــی هــای بارزشــان آن هــا را بــرای ایــن

ســال تحصیلــی را بخواننــد و در امتحانــات شــهریور

گروه انتخاب میکند ،آنها نسبت به یادگیری

شــرکت کننــد و در صــورت قبولــی

حریصاند و مطالب را با سرعت می آموزند.

از ابتدای مهر در کالس یک پایه باالتر
حاضر شوند.
با موبایلت  QRرا اسکن کن و
ادامه مطلب را در سایت بخون!
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