چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

خواندن
اغلت هذیشاى ازغبط هیکٌٌذ خْاًذًی صیبد داسًذ  .هطبلت تبیپ ؽذٍ ّ چبپ ؽذٍ هثل خشیبًی اص آة سّی هیض آًِب خشیبى داسد.
ازتوبال ًقف آًِب اسصػ خْاًذى ًذاسد،اهب ثذّى خْاًذى کغی ًویذاًذ کذام ًیوَ اسصػ خْاًذى ًذاسد.زتی هوکي اعت ًیوَ
ی ثی اسصػ زبّی اطالػبت فْق الؼبدٍ اسصًذٍ ای ثبؽذ کَ دس خْس هذیشاى ًیغت ّلی ثشای عبیش افشاد ثباسصػ اعت ،چگًَْ
یک ًفش هیتْاًذ پْعت سا اص داًَ خذا کشدٍ فمظ هطبلت هِن سا ثخْاًذ؟ثؼضی اص هذیشاى ثَ ُش کبغزی کَ ًضد آًِب هی آیذ تْخَ
کبهل هیکٌٌذ ّ ُویي هغئلَ ثبػث هیؾْد کَ ثشای عبیش کبسُبی هذیشیتی ّلت کن ثیبّسًذ .هوکي اعت ثَ آًِب پیؾٌِبد
ؽْد یک دّسٍ ی تٌذخْاًی ثجیٌٌذ،اهب هوکي اعت زکبیت فشدی ؽْد کَ هیگفت  «:هي یک دّسٍ ی تٌذخْاًی دیذٍ ام ،خیلی
هفیذ اعت دیؾت توبم  0011ففسَ ی کتبة خٌگ ّ فلر سا دس  01دلیمَ خْاًذم  .کتبة ساخغ ثَ سّعیَ اعت ایي طْس
ًیغت؟)عشیؼتشیي ساٍ خْاًذى هطبلت اعتفبدٍ اص دّسٍ ی تٌذخْاًی ًیغت ثلکَ خذا کشدى همذسای اعت کَ ؽوب ًیبص ثَ
خْاًذى آى داسیذ .هؼٌی خْة خْاًذى اًتخبة آًچَ ثبیذ ثخْاًیذ اعت ،عپظ خْاًذى آًِب ثب ُش عشػتی کَ هتٌبعت ثب هبُیت
هطبلت ّ ُذف ؽوب اص خْاًذى آًِبعت .عَ ػٌقش افلی دس خْة خْاًذى ّخْد داسد:
.0

هٌظْس خْد اص خْاًذى سا هؾخـ کٌیذ

.0

عیغتوی ثشای کٌتشل هطبلت خْاًذًی داؽتَ ثبؽیذ

.3

سّػ خْة خْاًذى سا فشا گشفتَ اص آى اعتفبدٍ کٌیذ.

شما چه چیزی را میخوانید و چرا میخوانید؟
فکش هیکٌیذ کذاهیک اص هطبلت صیش سا هدجْسیذ هشتت ثخْاًیذ؟

.0


ًبهَ ُب



یبدداؽتِب ّ گضاسؽِب



سًّْؽت ًبهَ ُب،یبدداؽتِب ّ گضاسؽِبیی کَ ثَ افشاد دیگش اسعبل ؽذٍ اًذ



دعتْس خلغبت ّ ًْؽتَ ُبی هشثْط ثَ خلغَ ُبی آیٌذٍ



فْست خلغَ ُبی لجلی



آگِی ُب ّ ثشّؽْسُبی تجلیغبتی



سّصًبهَ ُب



هدالت تدبسی ّ فٌفی



همبالت ّ هذاسک اًتخبة ؽذٍ



کتبة(ساخغ ثَ هذیشیت یب تکٌیک)



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ.

.0

زبل ثجیٌیذ چشا ثَ خْاًذى آًِب ًیبص داسیذ.دس ایٌدب هیتْاى چِبس ُذف ػوذٍ ثشای آى رکش کشد.
.0

اًدبم کبس :صهبًی کَ دس آیٌذٍ ثبیذ کبس لبثل پیؼ ثیٌی سا اًدبم دُیذ کَ هغتلضم خْاًذى ّ دسک هطبلت اعت.

.0

اطالػبت دسّى عبصهبًی :صهبًی کَ هطبلت اطالػبت افلی ّ هفیذی سا دسثبسٍ ی آًچَ دسعبصهبى هیگزسدثَ ؽوب
هیذٌُذ.

.3

اطالػبت ثشّى عبصهبًی:صهبًیکَ هطبلت اطالػبت افلی سادسثبسٍ ی آًچَ دس خبسج اص عبصهبى هیگزسد ّ هشثْط ثَ
سؽتَ ی ؽوبعت ػشضَ هیکٌذ.

.0

یبدگیشی :صهبًی کَ هطبلت هٌدش ثَ یبدگیشی هٌدشثَ یبدگیشی هذاّم ؽوب دس هغبیل هذیشیت یب تخقـ خبؿ
هیؾْد.

دس کٌبس ُش هْسد اص لیغت  0دس اثتذای فقل اًتخبة کشدٍ ایذ،ازتوبلی تشیي ُذفی سا ( 0ایي فقل) کَ اص خْاًذى آى داسیذ
ثٌْیغیذ.
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کنترل مطالب خواندنی
.0

ایي هغئلَ ثشای داؽتي عیتوی دس هْاخَِ ثب هطبلجی کَ اًتظبس هیشّد ثخْاًیذ ثَ ؽوب کوک هیکٌذ .اهکبى اًدبم
کذاهیک اص هْاسد صیش ثشایتبى هیغش اعت:



اعن خْدسا اص لیغت دسیبفت کٌٌذگبى هطجْػبتی کَ هتٌبعت ثب کبس هي ًیغتٌذ ززف کٌن



اصدیگشاى ثخْاُن اصایي ثَ ثؼذگضاسؽِب یبکپی یبدداؽتِبیی ساکَ افال ثَ هي هشثْط ًویؾًْذثشای هي ًفشعتٌذ



پبفؾبسی کٌن ک َ اػضبی گشُّن (ّعبیش افشاد اگش هوکي ثبؽذ)کل ُش یبدداؽت یب گضاسػ سا سّی یک ففسَ کبغز
 A4خبدٌُذ.



اصیکی اص افشاد گشُّن ثخْاُن کَ هطبلت سا ثب تْخَ ثَ ُذفِبی 0تب 4رکش ؽذٍ دس ثٌذ (0ؽوب چَ چیضی هیخْاًیذ)
ثشای هي دعتَ ثٌذی کٌذ



اص یک یب دًّفش اص افشاد گشُّن ثخْاُن کَ هطبلت هؾخقی سا ثخْاًٌذ ّ خالفَ ای اص آًِب ثشاین تِیَ کٌٌذ



ثبهذیشاى ُوغطر خْد تْافك کٌن خْاًذى هطبلت زشفَ ای ّ تکٌیکی سا ثیي خْد تمغین کٌین ّ ُشهبٍ یک ثبس
ًکبت ػوذٍ سا ثب ُن دس هیبى ثگزاسین



خْدسا هتؼِذ کٌن زذالل دس ُفتَ یک عبػت سا فشف خْاًذى هطبلت زشفَ ای کٌن



ثَ ُش هطلجی ثیؼ اص دّثبس تْخَ ًکٌن .یکجبسثشای ایٌکَ ثجیٌن ًغجت ثَ آى چَ ثبیذ ثکٌن ّ ثبس دیگش اًدبم کبسی کَ
هؾخـ کشدٍ ام



یبدثگیشم کَ دس گفتي ًَ ثَ هطبلجی کَ ؽبیغتَ ی تْخَ کشدى ًیغتٌذ لبطغ ثبؽن



اگش ًویخْاُن دسثبسٍ ی ثؼضی اص هطبلت کبسی اًدبم دُن آًِبسا دّس ثشیضم



یک عیغتن ثبیگبًی ایدبد کٌن تبثذاًن هطبلت هشثْط ثَ هْضْػِبی ثَ خقْؿ یبهطبلجی سا کَ ًیبص ثَ الذام عشیغ
داسًذ دس کدب ثبیذ پیذاکٌن



ُش هطلجی کَ خْاًذٍ ام ّ ثشای اػضبی گشُّن هفیذ اعت یب هْسد ػاللَ ی آًِبعت ثَ آًِب اطالع دُن



عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

استراتژی خواندن
.0

ثؼضی اص افشاد ّلتی ثب تْدٍ ای اص هطبلت هْاخَ هیؾًْذ اص اّلیي ففسَ ی اّلیي هطلت ؽشّع ثَ خْاًذى هیکٌٌذ ّ
کلوَ ثَ کلوَ توبم هطبلت سا اص اّل تب آخش هیخْاًٌذ .ایي ساٍ ثی فبیذٍ ای ثشای یک هذیش اعت .اّلیي ضشّست هفیذ
خْاًذى اًتخبة کشدى اعت کَ ؽبهل عَ هشزلَ ی صیش اعت:
.0

ففسبت سا ّسق ثضًیذ ّ ًگبٍ عشیؼی ثَ ُش هطلت ثیٌذاصیذ ،اگشثَ ؽوب هشثْط ًویؾْد آى ساکٌبس ثگزاسیذ.

.0

هطبلجی سا کَ هٌبعت ثَ ًظش هیشعٌذ ثَ طْس عطسی هشّس کٌیذ ،ثجیٌیذ کال دسثبسٍ ی چَ ُغتٌذ،اگش اسصػ
تْخَ دلیك ًذاسًذ آًِبساکٌبس ثگزاسیذ.

مرور سطحی
.0

ُذف هْسد ًظش اص هشّس عطسی (هشزلَ ی  0فْق الزکش)گشفتي ازغبعی اعت کلی دسثبسٍ ی ایٌکَ چَ چیضُبیی
ثبیذ اص هطبلت دس آّسیذ یب چَ کبسی ثبیذ دس هْسد آًِب اًدبم دُیذ .ثذیي هٌظْس هوکي اعت فشد پشعؾِبیی اص ًْع
پشعؾِبی صیش هطشذ عبصد .کذاهیک اص پشعؾِب ثب اًْاع هطبلت خْاًذًی کَ ؽوب ثب آًِب هْاخَ هیؾْیذ هتٌبعجٌذ؟


آیب ایي هطلت فمظ ثشای هي فشعتبدٍ ؽذٍ اعت؟



چَ کغی آى سا فشعتبدٍ اعت؟



آیب دسثبسٍ ی آى ثبیذ کبسی اًدبم دُن؟



دس هْسد ی ک هدلَ ،آیب فِشعت هستْای آى دس تقوین گیشی دسثبسٍ ی همبلَ  /همبلَ ُبیی کِجبیذ ثیؾتش ثَ آًِب
تْخَ کٌن ثَ هي کوک هیکٌذ؟
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دسهْسد کتبة،آیب فِشعت هطبلت کتبة دس تؾخیـ ثخؾِبیی کَ هوکي اعت اسصػ هطبلؼَ ی دلیمتشی
داؽتَ ثبؽٌذ یب ثتْاًٌذ اطالػبتی سا کَ ثَ دًجبل آًِب ُغتن ثَ هي ثذٌُذ ،ثَ هي کوک خْاُذ کشد؟



دسهْسد توبم هطبلت:


ػٌْاًِبی فشػی (اگش ُغت)چَ چیضی هیگْیٌذ؟



اصًگبٍ عشیغ ثَ تقبّیش ،لیغتِب ،هسبعجبت ّ غیشٍ چَ چیضُبیی دعتگیشم هیؾْد؟



آیب هیتْاًن اص خْاًذى همذهَ ُب یک اعتٌجبط کلی ثکٌن؟



آیب خالفَ ُبی هفیذی دس آًِب ُغت؟



اگش خالفَ ی هطبلت رکش ًؾذٍ اعت آیب ًکبت افلی دس اّلیي یب آخشیي پبساگشاف رکش ؽذٍ اعت؟



آیبثبًگبٍ عشیغ ثَ پبساگشافِب هتْخَ کلوبت کلیذی آًِب هیؾْم؟



آیب ازغبعی اص ػمبیذ افلی ،همبفذ یب سّؽِبی ًْیغٌذٍ داسم؟



چشا ثبیذ ایي هطبلت (یب ثخؾی اص اًِب )سا ثب دلت ثیؾتشی ثخْاًن؟



اص خْاًذى دلیمتش ثبیذ پبعخ چَ پشعؾِبیی سا پیذا کٌن؟

دقیق خواندن
اگش پبسٍ ای اص هطبلت ثشای یبدگیشی یب اًدبم الذاهی اسصػ دلیك خْاًذى سا داسًذ پشعؾِبیی اص خولَ پشعؾِبی صیش سا

.0

هطشذ کٌیذ:


هٌظْس هي اص دلیك خْاًذى چیغت؟



ثبهشّس اّلیَ چَ پشعؾِبیی ثشای خْد هطشذ کشدُبم؟



ًکبت افلی چَ ُغتٌذ؟(هؼوْال ًکبتبفلی ُش پبساگشاف دس اّلیي یب آخشیي خولَ ی آى رکش ؽذٍ اعت)



چَ ؽْاُذ ،اهثبل،تْضیسبت یب عبیش خضئیبتی ثشای تبییذ ًکبت افلی ثَ کبس گشفتَ ؽذٍ اعت؟



آیب دس خذّلِب ،دیبگشاهِب ّ تقْیشُب ًکتَ ی افلی هطشذ ؽذٍ اعت؟



اص کذاهیک اص ًکبتبفلی یب اخضاء هِن ثبیذ یبدداؽت ثشداؽت؟



پظ اص خْاًذى هتي اسصیبثی هي اص آى چیغت؟ ثشای هثبل:


آیب زمبیك آى دسعت ّ ثَ سّص ُغتٌذ؟



آیب هتي زمبیك ّ ػمبیذ ًْیغٌذٍ سا اص ُن خذا هیکٌذ؟



آیب هثبلِب ّ هذاسک ّ تْضیسبت دادٍ ؽذٍ لبثل اطویٌبى ُغتٌذ؟



آیب هیتْاى اص هذاسک اسائَ ؽذٍ ًتبیح خْة دیگشی ًیض گشفت؟



ًتبیح تب چَ زذ ثب تدبسة هي هطبثمت داسد؟



آیب هوکي اعت ًْیغٌذٍ ثؼضی اص خٌجَ ُبسا کَ ثشای هي هِن اعت ًذیذٍ گشفتَ ثبؽذ؟



چگًَْ ثبیذ ًظشُبی اسائَ ؽذٍ سا ثَ کبس ثٌذم؟



آیب ُیچکذام اص آًِب اسصػ دّثبسٍ خْاًذى (دسزبل ّ آیٌذٍ)داسًذ؟



پظ اص خْاًذى هتي چَ کبسی ثبیذ اًدبم دُن؟



آیب ثبیذ خالفَ ای اص هطبلت ثٌْیغن؟(اگش ثبیذ ثَ چَ دلیل؟)



آیبثبیذ ساخغ ثَ هطبلت ثب فشدی فسجت کٌن؟(چَ کظ؟چشا؟ چَ صهبًی؟)



چَ چیض ثباسصؽی یبد گشفتَ ام؟



اگش پبعخ «ُیچ چیض» اعت چگًَْ هیتْاًن اص ُذسدادى ّلتن ثشای دلیك خْاًذى چٌیي هطبلجی خلْگیشی کٌن؟

هذیشاى ایشاى www.ModirIran.ir

چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

جنبه های تکنیکی خواندن
.0

چٌذ هْسد کَ دس توشکض دادى ّ ثِجْد عشػت خْاًذى ثَ ؽوب کوک هیکٌٌذ دس ایٌدب رکش ؽذٍ اعت.


آیب ثِتشیي ؽشایظ فیضیکی ثشای خْاًذى سا (ًْس هٌبعت ّ سازتی )داسم؟



آیب ثشای خْاًذى ثَ ػیٌک (یب ػیٌک خذیذ ًیبص داسم؟(اص آخشیي ثبسی کَ چؾوِبیتبى چک ؽذٍ چَ هذت گزؽتَ
اعت؟)



آیب ثیي ُش  01یب  31دلیمَ اعتشازت هیکٌن؟(اگش اعتشازت ًویکٌیذ توشکض خْثی ًخْاُیذ داؽت)



آیب کلوبت سا یکی یکی هیخْاًن؟(اگش ایي طْس اعت عؼی کٌیذ ثخؾی اص خولَ سا یکجبسٍ ثگیشیذ)



آیب هْلغ خْاًذى لجِبین سا زشکت هیذُن یب کلوبت سا ثلٌذ هیخْاًن؟(اگش چٌیي اعت هذادی سا ثیي دًذاًِبیتبى
ثگزاسیذ)



آیب هتْخَ ؽذٍ ام کَ هشتجب هیگشدم ّ کلوبت اّل خولَ یب پبساگشاف سا دّثبسٍ هیخْاًن ؟(ثدض صهبًی کَ هطبلت
خیلی هؾکل سا هیخْاًیذ عؼی کٌیذ چؾوِبیتبى سا اص ثبال ثَ پبییي ففسَ زشکت دُیذ ّ اگش الصم ثبؽذ اًگؾت
خْدسا اص ثبال ثَ پبییي ففسَ ثیبّسیذ)



آیب هؼٌی اغلت لغبت غیش فٌی سا ًویذاًن؟(اگش ایي طْس اعت هؼٌی آًِب سا اص فشٌُگ لغبت اعتخشاج کشدٍ دس
فِشعت لغبتی کَ ثشای خْدتبى دسعت کشدٍ ایذ ثٌْیغیذ)



آیب اغلت ثب ُش عشػتی کَ ثتْاًن هبُیت هطبلت سا دسک کٌن هیخْاًن؟(ٌُگبم هشّس عطسی هوکي اعت ثیي 411
تب  011کلوَ سا دس یک دلیمَ یب کوی ثیؾتش هشّس کٌیذٌُ .گبم خْاًذى دلیك هضالت هؾکل ؽوب زذّد  011کلوَ
دس دلیمَ اعت).

پیؾٌِبد:ؽوب هدجْس ًیغتیذ ُشچیضی سا ثخْاًیذ ،زتی هدجْس ًیغتیذ توبم ُش چیضی سا ثخْاًیذ.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشخوَ ی ػجبط دُمبًی

هذیشاى ایشاى www.ModirIran.ir

