
 کدام گزینه از موارد اصول الگوی یاداوری است؟

 الف(باید موضوع اصلی را در وسط صفحه نوشت

 ب(از کلمات کليدی برای خالصه کردن موضوعات استفاده کرد

 ج(باید مطالب را خوش خط و خوانا نوشت

 ☑ د(همه موارد

  

 انسان چگونه به فنون و روشهای درست و سریع مطالعه تسلط بيشتری پيدا ميکند؟

 ☑ الف(با مطالعه وسروکارداشتن بيشتر با کتاب و سایر مطالب خواندنی

 ب(یادگيری محض متون و روشهای درست خوانی

 ج(بکارگيری قواعد درست خوانی

 د(هيچکدام

  

 ......عنوان درس ميخوانيم درک کنيم وقتی که ما پيوستگی سازمان مطلبی را که به

 ☑ الف(معنی و مفهوم انرا به مراتب سریعتر جذب خواهيم نمود

 ب(شناخت خوبی نسبت به ان پيدا نخواهيم کرد

 ج(یادگيری ان برای ما بی اهميت تلقی خواهی شد

 د(انگيزه ما از درک بيشتر مفاهيم کاهش می یابد

  

 مطالعه صحيح است؟ کدام یک از گزینه های زیر در مورد

 الف(خوندن یک فعاليت پيچيده است

 ب(هيچ روشی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه موقعيت های مطالعه باشد

 ج(همه انواع مطالعه نيازمند به ترکيبی از فنون و روشهای مطالعه هستند

 ☑ د(همه موارد

  

 ...باشددر هنگام تمرین کردن روش تندخوانی منظور ما باید...........

 الف(مطالعه سریع کتاب با صرف دقت کمتر

 ب(اجرای تمرینهای مربوط به حرکتهای چشم وافزایش کانون دید

 ☑ ج(کسب اشنایی و عادت کردنبا حرکتهای چشم و جریانهای فکری

 د(باال بردن ميزان تمرکز در حداقل زمان

  



م از تکنيکهای خط بردن با ریتم نشان دست بر خواندن صفحه های سمت چپدر کدا استفاده از انگشت

 توصيه شده است؟

 ☑ الف(ریتم یک ثانيه ای ب(ریتم دو ثانيه ای ج(ریتم چهار ثانيه ای د(ریتم شش ثانيه ای

  

 :در حين خواندن کتاب ميتوان

 الف(به تجزیه وتحليل منقدانه*کتاب پرداخت

 ب(در مورد کتاب پرسشهایی را مطرح نمود

 ☑پاسخ پرسشهای از قبل طرح شده تکميل نمودج(مطالعه خود را گرفتن 

  

فنون خالصه برداری و سازمان دادن مطالب را مستقيما ميتوان در کدام یک از مهارتهای زیر به کار 

 برد؟

 ب(مهارت تصميم گيری منطقی ☑ الف(مهارتهای گوش دادن نوشتن

 ج(مهارت تفکر افریننده د(همه موارد

  

 اورد؟ چگونه باید مطالعه را بخاطر

 ب(تقسيم کردن مفاهيم به اجزای کوچکتر ☑ الف(با ایجاد ارتباط بين مطالب و احساس پنجگانه

 ج(یادداشت کردن آنها د(بااستفاده از توانایی های حسی

  

 برای پاسخ به کداميک از سواالت زیر باید فهرست مندرجات کتاب مورد بررسی قرار گيرد؟

 نکات اصلی کدامند؟الف(روش کلی ارائه مطلب چيست؟ ب(

 ☑ ج(نکات فرعی کدامند؟ د(همه موارد

  

کدام طرح یک سازمان یک طرفه را نشان ميدهد که جنبه ی نزولی دارد و به بهترین وجه پيشرفت زمانی 

 یا مرحله ای را نشان ميدهد؟

 ج(طرح هرمی د(طرح سازمانی ☑ الف(طرح شعاعی ب(طرح خالصه ای

  

یک سلسله مراتب از اندیشه ها را نشان ميدهد وخط تکامل ازیک سطح به این طرح به طور اشکارتری 

 سطح دیگر را هم به سمت باال و هم به سطح پایين را ترسيم ميکند؟

 ☑ الف(طرح خالصه ای ب(طرح شعاعی ج(طرح همپوشی د(طرح سازمانی



  

 .دمند استبرای رسيدن به درک مورد نيازدر سرعتهای باالی مطالعه .................سو

 الف(اگاهی از تعداد صفحات کتاب

 ب(اشنایی با سليقه سایر خوانندگان کتاب مورد نظر

 ☑ ج(داشتن زمينه ی کافی درباره مظلب مورد نظر

 د(تجزیه و تحليل سایر آثار نویسنده ی مورد نظر

  

 کدام عبارت در مورد ميزان درک مطلب درست است؟

 الف(درک مطلب موردی ذهنی است

 ب(ميزان درک مطلب برحسب موضوع مورد مطالعه متغير است

 ج(ميزان درک مطلب برحسب هدف از مطالعه متغير است

 ☑ د(همه موارد

  

 .در مورد )خواندن( کدام یک از گزینه های زیر صحيح است

 الف(خواندن فقط یک فرایند ذهنی است

 ☑ ب(خواندن یک فرایند جدی و فعال است

 پذیر است اه خواندن امکانج(یاذگيری فقط از ر

 د(خواندن اگر همراه با خط برون باشد مفيدتر است

  

 در ليد تلفيقی مضامين مختلف به چه صورت ارائه ميشوند؟

 ☑ الف(به صورت متراکم فهرست وار و مقایسه ای

 صورت توصيفی حاوی نحوه اتفاق خبر ب(به

 ج(به صورت موضوعی

 د(همه موارد

  

کداميک ازگزینه های زیردر مورد اجرای اصول تند خوانی روزنامه،مجالت و گردهمایی ها صحيح 

 است؟

 الف(روزنامه ها و مجالت را ميتوان به راحتی با تندخوانی مطالعه کرد

ب(در مورد مطالعه ی سریع روزنامه ها و نشریات تنها به چند مرحله از شش مرحله ی تندخوانی نياز 

 است

 ندخوانی را ميتوان در مورد گردهمایی ها نيز اجرا نمودج(اصول ت

 ☑ د(همه موارد



  

 .درمورد تندخواندن روزنامه کداميک از گزینه های زیرنادرست است

 الف(ابتدا باید مرور اوليه را اجرا نمود

 ☑ ب(اصول رایج در شيوه ی تندخوانی درموردروزنامه کاربرد ندارد

 ه ی تندخوانی استفاده نمودج(ميتوان به راحتی ازشش مرحل

 د(شناخت بخشهای گوناگون روزنامه ما را در مطالعه سریع آن کمک ميکند

  

 درخصوص تندخوانی کتب مختلف کدام گزینه های زیر باید مورد توجه قرار گيرد؟

 الف(بررسی مقدماتی و ارزیابی اوليه متنی، بررسی کلی و مطالعه ی اجمالی متن

نعطاف در ارتباط با هدف مطالعه، بازنگری ومرور متنی و سازمان دهی اطالعات ب(خواندن سریع و با ا

 گرفته شده

 ج(شناخت بخشهای مختلف کتاب وانتخاب شيوه مناسب تندخوانی

 ☑ د(گزینه های الف و ب

 


