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  ي مؤلّف مقدمه

آموز پس از خواندن  ام اين است كه دانش ف كتاب عربي سوم انساني در پي آن بودهاي كه من در تألي هدف آموزشي
سؤاالت اين » تسلط«و » تثبيت«ي   تمرينات كتاب درسي و براي رساندن يادگيري خود به مرحلهتشريحي درس و حلّ

ي مهم از مراحل  رحله مدر اين دوآموز را  حال بينيم كه كتاب ما چگونه دانش. د و خوب فرا گيردكتاب را حل كن
  .رساند دهند ياري مي  يادگيري مؤثر و سودبخش را تشكيل مييها يادگيري كه در واقع آخرين پله

  : ي تثبيت   مرحله-1
آموزي كه درس را به صورت تشريحي و با دقّت و به صورت كامل خوانده است و تمرينات درس را در كتاب  دانش

در يادگيري » غير قابل بازگشت«و » تثبيت«ي  تواند مطمئن باشد كه به نقطه وز نميدرسي نيز به خوبي حلّ كرده است هن
هاي توسعه و  ي آن را توسعه بدهد و يكي از بهترين روش رسيده است مگر آن كه به يادگيري خود ادامه بدهد و دامنه

اي  اي حل سؤاالت چهار گزينهي است البته به شرط آن كه بر تثبيت آموزش روش يادگيري با حل سؤاالت چهار گزينه
تك با دقت مطالعه كند و بررسي و تحليل  ها را تك اوالً صورت سؤال را خوب بخواند و آن را بفهمد و ثانياً تمام گزينه

اي به شما توصيه  ف روش باال را براي حل سؤاالت چهارگزينهچرا مؤلّ. نمايد و سرانجام به جواب درست آن سؤال برسد
كنيم يعني  كنيم عمالً ذهنمان را با چند مطلب درگير مي اي را داريم حلّ مي  وقتي ما يك سؤال چهارگزينهكند؟ زيرا مي

شود ولي   و چهار عبارت تشكيل مي شود و با اين كه يك سؤال از چهارگزينه يك سؤال براي ما به چندين سؤال تبديل مي
توانيم به جواب درست آن سؤال برسيم و  م دقيق آن نميشود كه بدون فه صورت سؤال نيز خود يك عبارتي كليدي مي

از طرف ديگر با اين كه جواب سؤال ما يك عبارت است ولي ما عمالً به هر . شويم  گزينه درگير ميپنج  با كه ماانگار
ا ي يادگيري ما ر  و همين وسعت بررسي و تحليل در اطراف يك سؤال پروسهايم داده پاسخ يا پنج گزينه نيزچهار 

» بازگشت بي«و » تثبيت«ي  هي يادگيري ما به نقط  درجه اين است كهبخشد و برآيند اين توسعه مي» تكامل«و » توسعه«
  .شود مي نزديك  به آن نقطهيا بسيارو د رس مي

  هاي كامالً تشريحي در يادگيري ما چگونه است؟ نقش پاسخ
هاي  رويم و به دنبال بررسي گزينه ا ذهن خود كلنجار ميوقتي ما در جريان يادگيري و حل سؤاالت اين كتاب داريم ب

 است يا بهترهاي تشريحي و  هستيم مراجعه كردن به پاسخ) هاي مختلف و حتي جواب(مختلف و به دست آوردن جواب 
 و كرده است اطالعاتهاي آموزشي خود استفاده  جربهي ت ها از همه ي آن بگوييم كامالً تشريحي كتاب كه مؤلف در تهيه

  .گذارد هاي بسيار سودمند و ثمربخشي را در اختيار ما مي تحليلها  نكته
  :ي تسلّط  مرحله-2

ايد ولي باز هم  ها راخوب فراگرفته اينك شما سؤاالت كتاب عربي سوم انساني را مطالعه و بررسي و تحليل كرده و آن
توانيد بدون   روي شما كدام است؟ و با چه روشي ميخواهيد روند يادگيري خود را باالتر ببريد آيا راه درست در پيش مي

  ؟»تسلط در يادگيري«آن كه كتاب ديگري را بخريد و با استفاده از همين كتاب به اين هدف برسيد يعني به هدف 
گيريد و براي استخراج  كنيد و يك آزمون از خود مي  سؤال را انتخاب مي25آييد و از هر فصل تعداد  در اين مرحله مي

فهميد كه چه خوب و مطمئن و تنها با در  هاي كليدي آخر كتاب مراجعه كرده و با خيال راحت مي صد خود به پاسخدر
  .ترين مراحل يادگيري را طي كنيد و به ثمر برسانيد ايد دو مرحله از مهم اختيار داشتن يك كتاب توانسته
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