
 

 

 چگًَِ دسضة اهتحاى هطالؼِ هفیذ داضتِ تاضین                                  

 

سا  ضواّش چِ تِ خشداد ًضدیك هی ضَین، دلْشُ ّای پایاى سال تحصیلی كِ 

تحصیلی كِ  دس ّش سي ٍ سال ٍ ٍضؼیت. هی ضَد گشفتاس هی كٌذ ًیض تیطتش

تاضین تاص ّن اهتحاى، اهتحاى است ٍ تشس ٍ اضطشاب ّای خاظ خَدش سا 

سٍش ّای  ضوا سا تا . اص حذ ضوا اص اهتحاى ًیستقصذ ها تشساًذى تیص . داسد

 كاستشدی آضٌا هی كٌین كِ هی تَاًذ دس آهادگی ضوا تشای اهتحاًات پایاى تشم

  .هفیذ ٍاقغ ضَد

 ػذم استفادُ صحیح اص ًیشٍیػلت تیطتش هطكالت آهَصضی داًص آهَصاى  
 .فكشی ٍ رٌّی است

هْوتشیي دلیل كِ تاػث هی ضَد هطالة دسسی دس صهاى تشگضاسی اهتحاًات تِ  

استفادُ صحیح اص ًیشٍی . است حضَس رّيفشاهَضی سپشدُ ضَد، ػذم داضتي 

رّي تِ ّوشاُ یك تشًاهِ سیضی هتٌاسة ٍ دقیق ٍ تِ كاسگیشی قَاػذ اصَلی 

 هَفقیت ًْایتاًٍ  ػَاهل دس تِ خاطش سپشدى هفاّینهْن تشیي حیي هطالؼِ اص 

  .دس اهتحاًات استضوا

 ؟اها چطَس هطالؼِ كٌین 

دسس خَاًذى ًیض ّواًٌذ دیگش هسائل هْن صًذگی تِ تشًاهِ سیضی ٍ تٌظین ٍ 

اص تشًاهِ سیضی تِ ضوا كوك هی كٌذ كِ استفادُ هفیذتشی . دقت ًیاص داسد

. هذت صهاًی كِ دس اختیاس داسیذ تكٌیذ ٍ اًشطی رٌّی تاى سا تیَْدُ ّذس ًذّیذ

هثالً تؼییي كٌیذ كِ دس هذت صهاًی كِ . تشًاهِ سیضی سا تا یك ّذف آغاص كٌیذ

تا ضشٍع اهتحاًات دس پیص داسیذ، هی خَاّیذ چِ دسسی سا تیص اص ّوِ 

د تیطتش سٍی آى توشكض هطالؼِ كٌیذ ٍ یا دس چِ دسسی ضؼیف ّستیذ كِ تای
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تِ ایي تَجِ ًكٌیذ كِ چَى استؼذاد صیادی دس تؼضی اص دسس ّا هثالً . كٌیذ

ایي یك حقیقت است كِ ها كاسی . سیاضی ًذاسیذ، ٍقت گزاضتي تی فایذُ است

اها اگش ّذف اص دسس خَاًذى تشایواى . سا اًجام هی دّین كِ دٍست داسین

ّذف . ضتي ٍ حتی استؼذاد هْن ًیستسٍضي تاضذ دیگش ػالقِ داضتي یا ًذا

دس ضوا اًگیضُ ایجاد هی كٌذ كِ تا خاطشی آسَدُ ٍ تِ دٍس اص تٌفشات دسسی تِ 

دس تشًاهِ سیضی خَد تٌْا تِ یك دسس اكتفا . یادگیشی دسس هَسدًظش تپشداصیذ

ایٌكِ ضوا یك . تشخی افشاد اص ضیَُ هطالؼِ تك دسس استفادُ هی كٌٌذ. ًكٌیذ

اًذى یك دسس ٍقت تگزاسیذ، رّي تاى خیلی صٍد خستِ ضذُ ٍ ّفتِ تشای خَ

دسس سا  ۴،  ۳تِ جای ضیَُ تك دسس، هطالؼِ . یادگیشی تاى كاّص هی یاتذ

ّش چقذس تٌَع دس صهاى تٌذی ٍ دسٍس هَسد هطالؼِ، . دس تشًاهِ تاى تگٌجاًیذ

تِ تٌاسة تیي دسٍس . تیطتش تاضذ تاصدُ رٌّی ضوا ًیض تیطتش خَاّذ تَد

هطالؼِ ّوضهاى دسس ّایی كِ تا ػذد ٍ فشهَل  .تخاتی ًیض تَجِ كٌیذاى

خَاًذى ػلَم ٍسیاضیات دس یك سٍص تِ . سشٍكاس داسد، ضیَُ كاسآهذی ًیست

طَس چطوگیشی رّي ضوا سا خستِ هی كٌذ ٍ هاًغ اص اداهِ فؼالیت هغضی ضوا 

تشكیة دسس ّای هفَْهی هثل سیاضی ٍ صتاى اًگلیسی تا دسس . هی ضَد

ّایی كِ تِ حفظیات هؼشٍفٌذ هثل ادتیات تْتشیي ضیَُ تشای هطالؼات توام 

 .ٍقت تِ ضواس هی سٍد


