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زندگی قانون باورها و لیاقت هاست؛ 
همیشه باور داشته باش الیق بهترین ها هستی.

 چگونگی و زمان های تکرار مطالب درسی

آگهی حصر وراثت
شرح  به   2370432721 ملی  شماره  دارای  زاده  شکری  حمیده   خانم 
دادخواست به کالسه 960770 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرج اله شکری زاده به 
شماره شناسنامه 16484 تاریخ 94/10/7 در اقامتگاه دایمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا 
شکری زاده فرزند فرج اله ش ملی 2370472707 – 1357 صادره از 
اله   فرج  فرزند  زاده  2- حمیدرضا شکری  متوفی  پسر  حوزه کازرون 
متوفی  پسر  کازرون  حوزه  از  صادره   1353  -2370432748 ملی  ش 
3- علیرضا شکری زاده فرزند فرج اله ش ملی 2370432731- 1352 
صادره ازحوزه کازرون پسر متوفی 4- فریده شکری زاده فرزند فرج 
اله ش ملی 2371981141- 1359 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 
5- حمیده شکری زاده فرزند فرج اله ش ملی 2370432721 – 1349  
صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 6- عفت شکری زاده فرزند فرج 
اله ش ملی 2370356707- 1346 صادره از  حوزه کازرون دختر متوفی 
7- راضیه شکری زاده فرزند فرج اله ش ملی 2371868981 – 1345 
صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 8- مرضیه شکری زاده فرزند فرج 
اله ش ملی 2370336315- 1343 صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 
9- مهین شکری زاده فرزند فرج اله ش ملی 2370298685 – 1341 
صادره از حوزه کازرون دختر متوفی 10- پروین شکری زاده فرزند 
فرج اله ش ملی 2371487015- 1340 صادره از حوزه کازرون دختر 

متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.    6/1665               1183/م الف
زمانی بخش 

 رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای صفر احمدیان فرزند احمد به شرح درخواستی که به کالسه این شورا ثبت 
شادروان  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست  گردیده 
احمد احمدیان فرزند  اسمعیل به شماره شناسنامه 461 صادره از مهر در تاریخ  
96/8/9 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان مهر فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از:
از  صادره   1340 متولد   5 شناسنامه  شماره  به  احمد  فرزند  احمدیان  صفر   -1

الرستان پسر متوفی 
 2- هادی احمدیان فرزند احمد به شماره شناسنامه 2191 متولد 1351 صادره از 

المرد پسر متوفی 
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شعبه تقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد.     470/ م الف         25882/15635  
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف مهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 1- مجید 
شریف زاده فرزند علی اکبر 2- غالمحسین شبانی فرزند قدرت اله 
3- حسین توکلی پور فرزند یوسف 4- مجید خجسته فرزند نوراله 

5- محسن شبانی فرزند قدرت اله 
تجدید نظر خواه مؤسسه اعتباری ملل دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت 
در  دادنامه شماره  96-661   به   نسبت  زاده  مجید شریف  نظر خوانده  تجدید 
پرونده کالسه 960354 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کازرون تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  لوایح  تبادل  مراتب  خوانده   نظر  تجدید  بودن 
نشر  از  نظر خوانده ظرف ده روز پس  تجدید  تا  کثیراالنتشار آگهی می شود 
دوم  نسخه  خود،  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  
دادخواست و ضمایم را تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا 
به این دادگاه ارایه نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
 6/1685           1198/م الف

شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری کازرون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
اول  هیأت   96/8/16  -  139660311034002745 شماره  رأي  برابر 
فاقد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
دو  ناحیه  شیراز   ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي امین شاهسوني فرزند علي به شماره 
در   2559658501 ملي  شماره  به  آباد   حاجي  از  صادره   16 شناسنامه 
به مساحت 97/87 مترمربع قسمتي از پالک  ششدانگ یک باب خانه 
2071 اصلي واقع در بخش 4 شیراز خریداري از مالک رسمي محمدجواد 
شریفي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.       19139/م الف                       25811/15554
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/9/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/27

جهانبخش اسفندیاری نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 540/53 واقع در قطعه 3 بخش 
25 فارس شهرستان مهر  ،چون عملیات تحدید حدود  پالک 540/53 به 
عنوان ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی  تحت پالک مرقوم به مساحت 
مهر  شهرستان  فارس    25 بخش    3 قطعه  در  واقع  مترمربع    97826
روستای چاه دروا ملکی آقای فاضل غالمی فرزند محمد، تحدید حدود 
به عمل نیامده وتحدید حدود پالک مرقوم برابر تبصره ماده 15 قانون 
ثبت مقدور نگردیده است ، اینک در اجرای تبصره ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
این آیین نامه ، تحدید حدود پالک فوق راس ساعت 8 صبح روز دو 
تحدید  عملیات  و  ملک شروع  وقوع  محل  در   96/11/16 مورخ  شنبه  
حدود بعمل خواهد آمد.لذا بدینوسیله از کلیه صاحبان امالک مجاور در 
برابر ماده 14 قانون ثبت دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل 
و  حدود  به  نسبت  مجاورین  .واخواهی  رسانند  بهم  ملک حضور  وقوع 
حقوق ارتفاقی پالک مذکور طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدید حدود به مدت سی روز پذیزفته می شود و معترض 
بایستی ضمن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع قضایی گواهی اخذ و 
به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نماید .بدیهی است در صورت عدم 

وصول اعتراض در پایان مهلت مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد. 
469م/الف          تاریخ انتشار:96/09/27            25883/15634                       

خلیل شاکری- رئیس ثبت اسناد و امالک مهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139660311036001553- 1396/04/27 و رای اصالحی 
139660311036002137- 1396/05/31 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ناحیه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض  واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز  
متقاضي آقای اصغر حسینی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 2584 صادره 
از شیراز  در اعیانی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/54 مترمربع 
احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک 5 فرعی از 1016 اصلي مفروز و 
مجزی شده از پالک 1016 اصلی واقع در بخش 3 شیراز که توسط متولی 
متقاضی  اجاره  به  اعیان  احداث  با حق  اوقافی  نامه  اجاره  با  برابر  رسمی 
برگزار شده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
انقضاي مدت  بدیهي است در صورت  نمایند.  به مراجع قضایي تقدیم  را 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 19158/م الف          25862/15618  
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/9/27   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/12

غالمحسین رییسی 
 رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای علی رخیده با تسلیم یک برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 229  بهبهان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 5125/590 بخش یک بهبهان  در 
دفتر 563 صفحه 13 ثبت 72017 به نام  علی رخیده  ثبت صادر و تسلیم گردیده  
است و به علت جابه جایی سند مفقود گردیده لذا به دستور ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می-شود که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را با ارائه سند مالکیت به این 
اداره تسلیم، در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد. 
8/597 م الف           25884          

کاظمی - رییس ثبت بهبهان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام  حقوقی دادگستری کازرون به موجب محتویات پرونده  930006 
اجرایی مبنی بر مطالبه له علیرضا پاک طینت علیه شهباز حیدری و با استناد به 
فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیرمنقول مبادرت به 
مزایده نیم دانگ پالک 20/262 قطعه 3 بخش 7 فارس ملکی شهباز حیدری واقع 
در روستای تل میلک کهواده به مساحت ششدانگ 19511/5 مترمربع می نماید. 
باشند روز  به خرید  مایل  اطالع عموم می رساند کسانی که  به  بدین وسیله  لذا 
چهارشنبه 1396/10/20  ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی 
ریال    447/135/417 مبلغ  دانگ  نیم  فروش  پایه  قیمت  نمایند.  ارایه  را  خود 
می باشد. شخصی که باالترین قیمت پیشنهادی را ارایه نمایند برنده مزایده خواهد 
بود و موظف به پرداخت  ده درصد  قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد 
بود. مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده 
ملک به این واحد مراجعه نمایند.  هزینه های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار 
می باشد. این آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای نوبت 

دوم در یکی از روزنامه های محلی درج و منتشر می گردد. 
1197/ م الف                 6/1684

سرپرست اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون – روستا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  اول  هیأت   139660311036002833 شماره  رأي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای علی گیانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 
45 صادره از بوانات  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 194/83 مترمربع پالک 4671 فرعی 
از 1102 اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 157 فرعی از 1102 اصلی 
فتوتی  مالک رسمي خانم مرضیه  از  واقع در بخش 3 شیراز خریداري 
به  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  لذا  محرز گردیده است. 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.   19159/م الف       25868/15620
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/9/27       

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/12
غالمحسین رییسی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
قانون  موضوع  اول  هیأت   139660311036002832 شماره  رأي  برابر 
رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای ابراهیم طالبی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  بوانات   از  صادره   4375
پالک  مترمربع   194/83 مساحت  به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  ساختمان 
4671 فرعی از 1102 اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 157 فرعی 
از 1102 اصلی واقع در بخش 3 شیراز خریداري از مالک رسمي آقای 
شاهپور رونق زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از 
تاریخ تسلیم  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.   25867/15619      19160/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/9/27     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/12
غالمحسین رییسی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذیـرد

4229246 - 32344772

قسمت اول

مقدمه: یکی از مشکالتی که در جلسه ی آزمون های مدرسه و یا آزمون سراسری برای 
ناتوانی ما در یادآوری اطالعات  از فراموشی  دانش آموزان پیش می آید فراموشی است »منظور 
از حافظه درازمدت است«1 دلیل فراموشی آن است که ما نتوانسته ایم به روش صحیح اطالعات را 
از حافظه ی کوتاه مدت )فعال( به حافظه ی بلندمدت انتقال دهیم؛ بنابراین »اگر بخواهیم اطالعات 
موجود در این حافظه ]کوتاه مدت[ را برای مدت زمان بیشتری نگه داریم باید از استراتژی یا راهبرد 

تکرار کمک بگیریم«.2
استفاده از راهبرد تکرار در برنامه ی درسی برای همه ی دانش آموزان اهمیت زیادی دارد اما اهمیت 
این موضوع برای داوطلبان آزمون سراسری که قرار است در یک جلسه ی آزمون، محتوای چندین 
کتاب درسی را از حافظه ی خود بخوانند امری بسیار الزم و حیاتی است به گونه این که به جرئت 

می توان گفت بدون توجه به آن احتمال موفقیت به حداقل ممکن می رسد.
عوامل کمک کننده در تکرار:

1. درک و فهم مطالب درسی: درصورتی که مطالعه ی شما همراه با درک و فهم باشد زودتر یاد 
می گیرید و دورتر از یاد می برید و این مسئله در کیفیت و سرعت شما در تکرارهای بعدی نیز 

تأثیر زیادی دارد.
2. مهم بودن مطلب برای یادگیرنده: اینکه مطلبی برای شما مهم باشد در یادآوری آن تأثیر دارد. 
»اگر چیزی برای شما مهم باشد شما مکررًا به آن فکر می کنید این تکرارها باعث می شود که 
حافظه ی شما در مورد آن موضوع تقویت شود«3  شاهد این مدعا آن است که وقتی شما قرار مهمی 
باکسی دارید بدون اینکه روز و ساعت قرار را درجایی ثبت کرده باشید در روز موعود و ساعت 
تعیین شده سر قرار حاضر می شوید؛ این یعنی وقتی یک موضوع برای شما اهمیت دارد بیشتر به آن 

فکر می کنید و بهتر می توانید آن را یادآوری کنید.
در بحث تکرار بایستی از دو جهت موضوع را موردبررسی قرارداد:

الف( چگونگی تکرار                                                                
 ب( زمان های تکرار

الف( چگونگی تکرار: یکی از مباحث مهم در بحث تکرار این است که محتوای مطالب درسی را 
چگونه تکرار کنیم؟ یعنی چه چیزی را و چگونه تکرار کنیم؟ از روی کتاب مستقیم به اطالعات 

نگاه کنیم؟ یا از حافظه ی خود کمک بگیریم؟ تست بزنیم؟ یا ...
اصواًل دو نوع مرور وجود دارد:

1. وقتی که شما به طور مستقیم به اطالعات نگاه کنید برای مثال در یادداشت های خود یا در یک 
کتاب

2. وقتی که شما اطالعاتی را تنها با استفاده از ذهن خود مرور می کنید )به این حالت فراخوانی فعال 
می گویند( برای مثال هنگامی که سعی می کنید شماره تلفن خود را بدون هیچ کمک خارجی به یاد 
بیاورید. فراخوانی های فعال بسیار مؤثرتر هستند چراکه هنگامی که شما سعی می کنید اطالعات را 
یادآوری کنید در همان زمان حافظه ی خود را در مورد آن موضوع تقویت می کنید.«4 همچنین 
باید توجه داشت که برای دانش آموزان چگونگی تکرار در درس های حفظی و مفهومی با درس های 

حل کردنی متفاوت است:
زندگی،  و  دین  )مانند  مفهومی  و  حفظی  درس های  در  درسی  مطالب  تکرار  چگونگی   •

زیست شناسی(:
1. تکرار از روی کتاب درسی: یعنی از »ب بسم اهلل تا ن پایان« و تا آنجا که ممکن است سرباال 
ذهنتان  در  را  مطالب  فعال(  فراخوانی  )به صورت  نگاه های کمتر  با  یا  به کتاب  نگاه  بدون  یعنی 
این  است.  مفهومی همین روش  تکرار در درس های حفظی و  بهترین و کامل ترین  مرور کنید. 
کار به عبارت دیگر یک تست کامل مطالِب خوانده شده هم هست! اما اگر به این روش نتوانستید 

می توانید به طور مستقیم به اطالعات نگاه کنید و رد شوید.
2. تست های مضربی: به منظور اطمینان از یادگیری مطالب تکرار شده بهتر است از تست هایی که 
قباًل زده اید یا حتی از منبع جدید تعدادی تست به صورت مضربی از عدد پنج یا ده یا ... انتخاب 

کنید و بزنید.
آزمون های  نحوه ی سؤال های  از  و آگاهی  آشنایی  قبل: جهت  آزمون های سراسری سال های   .3
سراسری، بهتر است که تعدادی از آزمون های سال های قبل نیز در خانه برگزار کنید یا به صورت 

تک درس از خود آزمون بگیرید.
• چگونگی تکرار مطالب در درس های حل کردنی )مثل ریاضی و فیزیک(:

است،  نمونه  است،  الگو  است که  تست هایی  تست های شاخص  از  منظور  تست های شاخص:   .1
مراحل حل مسئله را دارد، یک تیپ خاص است و از این تیپ چند نمونه تست هست. درواقع این 
تست ها از میان همان تست های کتاب کمک آموزشی یا جزوه یا ... در مرحله ی اول تست زنی قباًل 

انتخاب شده است. با زدن تست های شاخص کل مباحث تکرار می شود.
2. تست های مضربی: به منظور اطمینان از یادگیری مطالب تکرار شده بهتر است از تست هایی که 
قباًل زده اید تعدادی را به صورت مضربی از 5 یا ده یا ... انتخاب کنید و بزنید. این بدان جهت است 

که ممکن است شما در انتخاب تست های شاخص دقت نکرده باشید.
3. تست از منابع دیگر: چنانچه وقت داشته باشید و در دو مرحله ی قبل موفق و مسلط بوده باشید 

می توانید از منابع جدید استفاده نمایید و تست بزنید.

سؤال های  نحوه ی  از  آگاهی  و  آشنایی  جهت  قبل:  سال های  سراسری  آزمون های   .4
آزمون های سراسری، بهتر است که تعدادی از آزمون های سال های قبل نیز در خانه برگزار کنید 

یا به صورت تک درس از خود آزمون بگیرید.
• تکرار قواعد درس هایی مانند عربی باید همراه با تست باشد و از هر موضوعی به تعداد الزم 

تست زده شود.
یادآوری: ممکن است برخی از درس ها ترکیبی از حفظی و مفهومی، حل کردنی و یا دارای قواعد 

باشد که برای تکرار باید از روش های خاص هر نمونه استفاده کرد.

1. سیف، علی اکبر. )1389( روش های یادگیری و مطالعه، تهران، انتشارات دوران، ویرایش دوم ص 39
2.  سیف، علی اکبر. )1389( روش های یادگیری و مطالعه، تهران، انتشارات دوران، ویرایش دوم ص 26

با  اصلی  زبان  از  مقاله  ترجمه ی   http://memaid.sourceforge.net/docs/repetitions.html  .3
عنوان یادگیری مؤثر - تکرارها                                                              

 4. همان

تکـرار

زمان های تکرارچگونگی تکرار

رزاق خواجه زاده، مشاور مدارس نمونه دولتی غزال و استعدادهای درخشان شهید دستغیب 1 شیراز

چگونگی تکرار

کتاب  روی  از  تکرار   -1
به صورت فراخوانی فعال
2- زدن تست های مضربی

سراسری  های  آزمون   -3
سال های قبل

1- زدن تست های شاخص 
که  تیپ(  نمونه،  )الگو، 

قبال مشخص کرده اید.
2- زدن تست های مضربی

3-تست از منابع دیگر
سراسری  آزمون های   -4

سال های قبل 

قواعد  تکرار   -1 
عربی  مانند  درس هایی 
باید همراه با تست باشد و 
تعداد  به  موضوعی  هر  از 

الزم تست زده شود.
سراسری  آزمون های   -2

سال های قبل

درس های 
حفظی و مفهومی

درس های 
حل کردنی

درس های 
دارای قواعد


