چرا باید بدانیم که چگونه بخوانیم ؟
هر سال دانش آموزان زیادی با شروع سال آخر دبیرستان ،نقشه های بی شماری را
برای یه تحقق رسلندن آرزوهایشان می کشند و انواع کتابها و کالسها و غیره را آماده
کرده تا برنامه های خود را پیش ببرند .اما با شروع سال و اجرای برنامه های خود
دچار چالشهای متعددی شده که یکی مهمترین آنها نحوه ی مطالعه دروس است  .در
کل می توان گفت که انچه که اغلب دانش آموزان به عنوان روش صحیح مطالعه در
دروس در نظر گرفته اند و مجری آنها هستند  ،نمیتوانند پاسخگو ی خواسته ها و نیاز
آنها باشد .از طرفی این چالش با بیشتر خواندن برطرف نمیشود  .بنابراین آگاهی
اولیه از مختصات و ویژگی های کتاب های درسی و اصول مطالعه صحیح میتواند
دانش آموزان را در رسیدن به اهداف خود موفق نماید .
کتابی که پیش رو دارید هرسال با توجه به تغییرات کتابها و نوع پرسش سواالت در
کنکور باز بینی شده و از طرف دانش آموزان برتر مطالعهخ و مورد نقد قرار میگیرد .
امسال این زحمت به دانش آموز بسیار کوشا و محترمم رتبه  17کشور در سال
1390سر کار خانم دکتر افشار سپرده شد که بسیار از نظرات و تجربیات ارزشمند و
موثرشان ( زیرا که خوودش هم توانسته با این نگاه ویژه به درسهایش موفق شود )
در نوشتن مطالب استفاده شده است  .با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر و کسب علو
درجات علمی و معنوی در آینده برای ایشان  ،امید است در سال بعدی از شما دانش
آموز گرامی مشابه این در خواست صورت پذیرد  .پس عزیزان با دقت بخوانید و به
مطالب آن توجه کنید  .دانش آموزان عزیزی که که تمایل به آموزش و فراگیری

مطالب تکمیلی در این مورد دارتد جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند به پایگاه
اینترنتی به نشانی  WWW.ENTEKHABYAR.COMمراجعه نمایند.
دانش آموزان یا اساتیدی که مایل به ارائه
انتقاد یا نظر و یا پرسش در این زمینه می باشند و میتوانند نامه های خود را به نشانی
پست الکترونیکی  zendehnamir@yahoo.comارسال نمایند.

برنامه ریز و هدایتگر تحصیلی

