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 وکالت آزمون برای آمادگی کسب چگونگی منظم شرح

 

 ... {بدانند وکالت آزمون داوطلبان} 

 

 

 معبدی داناقلم: ه ب

 تهران فرهنگ و علم دانشگاه خصوصی حقوق ارشد کارشناسی

 1395آزمون قضاوت  49و  کانون البرز مون وکالتآز 5رتبه                                                                                            

 

 مقدمه -یکم

 کدامند؟ مطمئن و استاندارد مطالعاتی منابع -دوم

 خیر؟ یا آری ؛ها مؤسسه آزمایشی های آزمون و ها کالس در شرکت -سوم

 چگونه؟ دهی به مطالعات؛ انتظام -چهارم

  

 

 

 1.0.0نسخه 1395زمستان                         

 تشار برای عموم آزاد است{}ان 
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 نام خرد هب

 داد راه از به را خرد ستایش                                 بداد ایزد هرچه از بهتر خرد    

 سرای دو هر به گیرد دست خرد                               دلگشای خرد و رهنمای خرد    

 وسی؛شاهنامه، آغاز کتاب{د}فر 

 مقدمه: -یکم

 بیان راستای در است مقتضی، گردیده اعالم 1395 دادگستری وکالت پروانه اخذ آزمون نتایج که ناکنو

 و آزمون این در موفقیت به نیل پی در همچنان که حقوقدانی جامعه به رسانی خدمت و حقایق تجربیات و

 گردد. عرضه کاستی یا لغهمبا از دور به و تبلیغ جانبداری و هرگونه از فارغ مطالبی، هستند مشابه های آزمون

 ممکن دیگران سوی از اعالمی مشابه موارد برخالف ،کرد خواهم معرفی ادامه در که منابعی ذکر است به الزم

 آزمونی هر برای را نتیجه خداه ب توکل با مجموع در اما کند؛ زده تعجب را خواننده نخست نگاه در است

 . کند می تضمین خاص، یها پرسش دارای حتی و آسان مشکل و خواه خواه

 شکست وکال کاروان به پیوستن در «بودن مرزی لب» دلیل هب اصطالحاً داوطلبان، از زیادی تعداد سال هر

 گروه. اند نکرده کسب را الزم امتیاز حداقل السؤ دو تا پنج بخاطر که اند کسانی گروه این خورند، می

 یا ها استان مراکز توانند نمی چون که شوند می کانون ره اعالمی های ظرفیت در قبولی نفرات آخرین دیگری،

 آینده سال در مجدد شرکت به تمابل و اند ناراضی قبولی این از برگزینند، را خود عالقه مورد شهرهای

 بهره بی آنها از اینان کهاست  جزئی نکات و اطالعات همین در اخیر دسته دو با برتر های رتبه تفاوت. دارند

 .اند مانده

 کدامند؟ مطمئن و استاندارد مطالعاتی منابع -دوم

 آزمون و بخوان قانون فقط» گویند می دیگران به مشاوره ارائه مقام در های برتر آزمون وکالت بعضی از رتبه

 علمیۀ سابق از اما؛ «ست را بخوان، کافی آزمونی کمکفالن کتاب خاص فقط »یا « است محور نص وکالت

 را مرجع منابع، بوده کوشادانشجویی  دوران در خود که دارند نمی بیان و تهنداش اطالعی خود مخاطب

  .و همسایگی یافته است مجاورت حقوقی، و ذهن آنان با اصول و قواعد بنیادیناند  دیده
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 بیشتر دارند، و متوسطدر سطح  یکه استعداد اهل تالش از داوطلبان در ادامه برای آن گروهنویسنده  

طی سالیان و مورد اعتمادترین منابعی را که  ترینمعتبر ،ندا آزمون وکالت نیز از این دسته انجامعه داوطلب

 کند. معرفی می ،استاخیر دیده 

 اصول فقه 2-1

لیف شده و تأ ها مؤسسهاز جانب که ی های کتاب کدام از به هیچدر مورد این درس  توصیۀ من این است که

 های آزمون در ویژه هبو  1391که از سال  یاعتماد قابلو  دتانداراسمنابع مراجعه نکنید.  ،شود معرفی می

 :ذیل استارزش  صاحب های کتاببوده،  سؤالطراحان  توجهمورد بیش از همه ، 1395و  1394

 و دانشگاه.نشر حوزه ، 3و2و1ج، فرانی شریعتی سعیدسعید قافی و  ،اصول فقه کاربردی *

 .جاودانه جنگل، انتشارات، 3و1 ج ،اسداهلل لطفی ،فقه اصول اسالمی حقوق استنباط مبانی *

با یکدیگر مطالعه کنید و در همان حین دفتری تهیه و به روش  ،مبحثی و تطبیقی صورت بهرا  این دو کتاب

آن وارد کنید. در این نموداری و دقیق، در  به صورتها را بازنویسی و مطالب مهم را  خاص خود مثال

فرد با  ایی منحصربه شما جزوه ،جلدهای اول و سوم هر دو منبع باشد. در پایان مطالعه، تأکید خود را بر

 باید شما منبع تنها بعدی های بازآموزی یا ها دوره درو  ت را خواهید داشتسؤاالتضمین پوشش باالی 

نها نکه در منابع باال نص یا مضمون آآمگر  ؛لیفی تکیه نکنیدهای تأ به تست .باشد خودنوشته جزوۀ همین

غلط  بی و دارای حداقل استانداردها یفیأسفانه تاکنون کتاب تست تألمتاینجانب  یید شده باشد.تأ نحوی به

نشدن با  افتادن و همگام ولی نقص آن عقبکتاب تست اصول فقه آقای شهبازی،  مگرام،  در این مورد ندیده

 تاکنون است. 93های  از سالاصول  های سؤالطراحی شیوۀ  تغییر

 تجارت 2-2

از که  استبرای این درس نیاز به یک منبع مطالعاتی پایه دارید؛ یعنی منبعی که محل تجمیع تمام نکاتی 

ساز آقای فرحناکیان، نشر  کتاب سادهاین منبع پایه،  نویسی خواهید نمود.سایر منابع به آن وارد و محشا

 لعه کنید:را نیز مطا زیر های کتابباید مذکور در کنار منبع  میزان است.

 .{آخرین چاپ }فرشید فرحناکیان، نشر میزان ؛*قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی
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نشر  ،کوروش عرفانی ؛اسناد تجاری و }اشخاص و اعمال تجاری{مقدمه حقوق تجارت جلد کتاب دو*

 میزان.

 شیدفرآقای  کنونی حقوقی نظم در تجارت قانونکتاب نفیس همان های تجاری  اما برای حقوق شرکت

بدین آقای اسکینی معرفی نشده است، های  کتاب شود که چرا سؤالممکن است  کافی است. فرحناکیان

دلیل که کتاب در نظم آقای فرحناکیان نکات مهم کتب آقای اسکینی و دیگران را تا حد زیادی پوشش داده 

 است.خالصه ذکر کرده و زحمت زیادی را از دوش داوطلب برداشته به شکل و آنها را، 

ن مبحث اسپس هم ،خوانده نظم... دراز کتاب  ابتدا مواد قانون تجارت را در هر مبحث بطور کامل و دقیق 

دانید  می نظم درو مطالبی را که در کتاب های این کتاب بازی کنید  یافته و با تست ساز سادهرا در کتاب 

همین کار را  کنید. ساز سادهصه وارد خال به صورتمهم بوده و ممکن است مورد توجه طراح قرار گیرد را 

 نمایید. ساز سادهو مطالب مهم آنرا داخل کتاب های آقای عرفانی نیز انجام داده  با دقت تمام در مورد کتاب

 .باشد ساز سادهشدۀ محشا کتاب همین باید شما منبع تنها ،بعدی های بازآموزی یا ها دوره در

هنوز از لحاظ تله تستی و  ،ت استسؤااللی منبع اصلی طرح هاست قانون تجارت فع با وجود آنکه سال

ی سؤالموادی وجود دارد که نکات فراوان داشته یا حتی  هموارهبه مرز اشباع نرسیده است و  سؤالطراحی 

 2و  1سنجش برتر های  ام کتاب منبعی که برای پوشش این بخش دیدهبهترین  از آنها طرح نشده است.

ت احتمالی را کسب سؤاالبینی  پیش مهارتست که با مطالعه آنها خواهید توانست فرین انشر دادآتجارت 

 کنید.

 آیین دادرسی کیفری 2-3

اما منابع مطالعاتی متعدد و  ،االجرا شدن قانون آ.د.ک گذشته اینکه زمان کمی از تصویب و الزم با وجود

 :رسد مینظر  هبع ذیل ارجح ببرای آزمون وکالت و قضاوت منا ه شده است.وشتمفصلی در مورد آن ن

 .{چاپ آخرین}نشر شهر دانش، علی خالقی؛ ها در آیین دادرسی کیفری *نکته

 شهر دانش. نشر ،علی خالقی؛ *دو جلدی آیین دادرسی کیفری}زرد{
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محور  تست نص کتابیک  ،نشر جنگل، تست آ.د.ک آقای گودرز رحمتی های تست، مجموعه ابکت در میان

نشر ، زاده تست آ.د.ک خانم شادی عظیم مجموعهفصیلی و دقیق و صحیحی دارد. نامه تپاسخ است که

 های مفهومی و مهارتی است. نیز شامل تست دوراندیشان

سپس همان عنوان را با کتاب  ،کنید ترتیب عناوین کتاب درسی دو جلدی آقای خالقی را مطالعه هابتدا ب

و  آقای رحمتی های در ادامه تست کنید. ...ها نکتهد کتاب را وار دهید و موارد الزم ایشان تطبیق های نکته

؛ نمایید ...ها یابید وارد کتاب نکته کنید و نکاتی را که می زاده را با دقت بررسی سپس تست خانم عظیم

 ...ها ه ثبت و به روش خود در کتاب نکتهها را از کتب تست در حافظ مثال ،ها ویژه در مبحث صالحیت هب

 ها... ۀ نکتهمحشا شد کتاب همین باید شما منبع تنها ،بعدی های بازآموزی یا ها دوره درید. نویسی کنمحشا

 شود. ر این درس با روش مذکور تضمین میموفقیت شما د .باشد

 جزا 2-4

تی سؤاالهای قبل که درس جزا  برخالف سال - 1395جزای آزمون وکالت حقوق ت درس سؤاالسفانه متأ

 و ساختبلکه در زمان انتشار کلید آشفته  ،نه در هنگامه آزمون را ری از داوطلبانبسیا -قابل قبول داشت

های آینده، شیوۀ  د در سالشو تصور می و کردندتجربه نیز ایراداتی را بر آن وارد  جمعی از اساتید صاحب

مواد  اء، همیشه به نصر درس جزد و در آزمون وکالت سابق بازگردد.سالم ت به همان سیاق سؤاالطرح 

، در بین مواد مشکل دارید ای ارتباط شبکهاما اگر در تحلیل و درک و کشف  ؛دیی داشته باشا توجه ویژه

 شود. هایی می ادامه به شما توصیه

برای  .جداگانه متقبل شد یجزای عمومی و اختصاصی باید زحمت مطالعۀ درس دانید برای طور که می همان

 نبع ذیل مختارید:م دویکی از جزای عمومی در انتخاب 

 نشر میزان.، جلد 3، اردبیلی محمدعلی ؛*حقوق جزای عمومی

 نشر دادافرین.، اسماعیل ساوالنی ؛*حقوق جزای عمومی}تک جلد{

 شود منابع ذیل را بخوانید: و توصیه میتر است  کار کمی مشکل ،اما برای حقوق جزای اختصاصی

 نشر میزان.، دجل 3، حسین میرمحمد صادقی؛ *حقوق جزای اختصاصی
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 نشر مجد.، ایرج گلدوزیان؛ محشای قانون مجازات اسالمی *

 ،هر آزمونیجزای عمومی و اختصاصی ت سؤاال رایفرد ب هبرای ساختن منبعی منحصر ب کنم میتوصیه 

نشر  ،طهرانی نوبهاری علیرضالیف ، تأاسالمی مجازات قانون خوان آسانکتاب  ،خصوص آزمون وکالت هب

نموداری  به صورتنص مواد را  این کتاب صرفاً باشید. منبع پایه پیش رو داشته عنوان بهطرح نوین را 

برای درج مطالب  زیادیسفید  حاشیه است و عالوه بر این،تثبیت نص مواد در حافظه مفید  برای کهآورده 

رات و... را ۀ آرا و نظتوضیحات، خالص ،از مطالعه تمام منابع مستقلی که در باال ذکر شددارد. جدید 

 باید شما منبع تنها ،بعدی های بازآموزی یا ها دوره در و کنید خوان آسان روش خاص خود وارد کتاب به

 .باشد ساختهخودمحشای کتاب  همین

های سنوات قبل  تست بررسی برای منبع نفیس و استاندارد وجود دارد؛خوشبختانه دو  ،در مورد کتاب تست

گودرز ، کتاب مجموعه تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی ،ت تالیفیسؤاالو آشنایی با رویه آزمونی و 

ت مفهومی و افزایش قدرت سؤاالمواجهه با  درکسب آمادگی  برایمناسب است.  ،نشر جنگل، رحمتی

 ترین منبع است. ، نشر دوراندیشان، کاملزاده های تألیفی شادی عظیم تست ت نیز کتاب مجموعهسؤاالتحلیل 

 درسی مدنیآیین دا 2-5

 ،نشر میزان، فرشید فرحناکیان، ساز آ.د.م سادهتوانید کتاب  در این درس، میآزمونی  های برای کسب مهارت

ت را پوشش سؤاالدرصد  60کند و در نهایت تنهایی کفایت نمی هاما این منبع ب ؛برگزینیدمنبع پایه  عنوان بهرا 

 وانید:دو منبع ذیل را بخ شود می هادنپیش کداًمؤ دهد.می 

 نشر طرح نوین.، توکلی محمدمهدی ؛*مختصر آ.د.م

 نشر دراک.، جلد 3، عبداهلل شمس؛ *دوره بنیادین آ.د.م

در پاسخ باید گفت که دوره پیشرفته، از آقای شمس معرفی نشد،  دوره پیشرفته شود چرا سؤالممکن است 

آزمون وکالت کارایی چندانی ما در ا ،که البته در جای خود نیک است داردجنبه تفصیلی با نگاه تطبیقی 

  گذارند. باقی نمی ای جای خالی تقریباً شده در باال عالوه، سه منبع معرفی هب ندارد.
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هایی که نویسنده آورده مقابله کنید، سپس مطالب  بخوانید و با حواشی و تسترا  ساز ساده  در آغاز، کتاب

همان بحث  ،کنید و در نهایت ساز سادهرا وارد کتاب  آنترتیب خوانده و نکات آزمونی  هرا ب بنیادین کتاب

منبع شما باید همین دو کتاب های بعدی تنها  بازآموزیها یا  در دور ه با دقت فراگیرید. مختصر کتابرا از 

 باشد. مختصرو  ساز ساده

 مدنی 2-6

تنها و مآالً،  نی استدر آزمون وکالت، مداز حیث تعدد منابع درس  دشوارترینو شاید  بینی غیرقابل پیش

 :مکن معرفی میاز داوطلبان که منابع را برای دو گروه مجزا است موردی 

در  دانند از سطح دانش متوسطی برخوردارند و اطالعات مهم و مفاهیم پایه را قبالً بهداوطلبانی که می *

 شود تنها کتب ذیل را مطالعه کنند:، توصیه می اند دوران دانشجویی آموخته

 و ببعد{. 95انتشارات ارشد}چاپ بهار  ،فرهاد بیات؛ ح جامع قانون مدنیشر -

 شرکت سهامی انتشار.، ناصر کاتوزیان؛ اعمال حقوقی -

مجتبی ؛ حقوق مدنیتالیفی نشر طرح نوین/ تست ، میترا ضرابی؛ مجموعه تست طالیی حقوق مدنی -

 .نشر دادافرین، نوش جرعه

د به نتوان می اند، ور افتاده یا در دانشگاه آنچه را که باید نیاموختههاست از درس د داوطلبانی که مدت *

 :کنندمنابع زیر رجوع 

 {.بعده ب و 95 بهار چاپ}ارشد انتشارات ،بیات فرهاد؛ مدنی قانون جامع شرح -

 نشر دادافرین.، نوش جرعه مجتبی؛ مالکیت و اموال: مدنی حقوق مبانی -

؛ /قواعد عمومی قراردادهادادافرین نشر ،نوش جرعه جتبیم؛ تعهدات و حقوقی اعمال: مدنی حقوق مبانی -

 نشر میزان.، سید حسین صفایی

 }ویرایش جدید{.سمتنشر ، صفایی حسین سید ؛الزامات خارج از قرارداد-
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 مجتبی؛ مدنی حقوق لیفیتأ تست/ نوین طرح نشر، ضرابی میترا؛ مدنی حقوق طالیی تست مجموعه -

 .فریندادا نشر، نوش جرعه

ز داوطلب آزمون نابجاست اگر ا یبا توجه به محدودیت های زمانی، انتظار، 8 و 7، 6، 5برای مدنی -

این  برایاین مدت اندک و پرفشار جبران کند، در نتیجه دوران دانشجویی را در  های وکالت بخواهیم کاستی

 بسنده کنید.های تالیفی  و تستبه کتاب شرح جامع  ها، درس

منبع پایه در نظر بگیرید و پس از مطالعه هر مبحث از آن، همان  به عنوانآقای بیات را جامع شرح  کتاب 

را با توجه همان  شرح جامعهای کتاب  نده و نواقص و ابهامات و ناداشتهعنوان را از منابع مستقل باال خوا

 یا ها ه دور در. وارد کتاب شرح جامع کنید ،خالصه به صورتمنابع رفع و آنچه الزم می دانید را 

 .باشد کتاب شرح جامع همین باید شما منبع تنها ،بعدی های بازآموزی

 

 خیر؟ یا آری ؛هامؤسسه آزمایشی هایآزمون و هاکالس در شرکت-سوم

که  به یک سنت و قاعده است شدن تدریج در حال تبدیل هبامروزه،  ،متنوع و مختلف یها کالس در شرکت

  یید یا رد نمود.ن را تأطور مطلق آ توان به نمی

اما باید لزوم شرکت در این قبیل  ؛رد کرد یی را کامالًها کالستوان چنین  ، نمیهمانطور که به اشاره آمدبله! 

خودیادگیری در آنها نیست یا اینکه توان را مختص افرادی دانست که اثری از اعتماد بنفس و  ها کالس

 ،صورت ندر غیر ای اند. ن دانشجویی حداقل ها را نیاموختهوراهاست از مشق حقوق دورافتاده و در د مدت

 نیست.  ها کالسنیازی به شرکت در اینگونه 

ناروا بر خانواده خود به هایی را  هزینه نه تنها، مؤسسهبا خطا در انتخاب  نکتۀ شایان توجه آن است که

خود را بیش از پیش مخدوش زمان را از کف داده و ذهن  ند سالیا چ یک بلکه احتماالً، کنید میتحمیل 

  1.دکنی می

                                                           
 فرنگ دزدان های تقلب جز   یافت چه فرنگستان از ناصرالملک - 1

 .(الملک ناصر -ترکیبات بهار؛ الشعرای ملک)     رنگ رنگ او صورت باشد گرچه   بود باشدکه همان باری سیرتش  
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های  گروه تر است. کسانیکه از گیری و اظهار نظر ساده ، تصمیمهای آزمایشی در مورد شرکت در آزمون اما

2هستند ""Aشخصیتی 
اند که همیشه در مدیریت فرآیند و جلسه آزمون  افراد نگران و پر استرسی معموالً، 

طلوب حاصله را ناشی از استرس، شکل داشته و با اینکه سطح اطالعات باالیی دارند، اما همیشه نتایج نامم

 آوردن زمان، گیجی و فراموشی نکات می دانند. کم

ایی که چنین خدمتی را  مؤسسهاما باید در انتخاب  ،های آزمایشی دارند بیشترین نیاز را به آزموند این افرا

در  ت آزمون وکالت عیناًسؤاالتعداد  نفال"جذب تبلیغاتی از قبیل  دهد دانا باشند و مطلقاً میارائه 

 . 3دننشو "تکرار شده است و ... های آزمایشی ما قبالً آزمون

 ها مؤسسههای قبل  ت آزمایشی سالسؤاالدر صورت امکان  استفاده کنید،از تجربه دیگران در این خصوص 

دالیل اخالقی  هدر این خصوص بنویسنده }انتخاب کنید.د و مطالعه کنید و بهترین را یمختلف را بیاب

 توصیه خاصی نماید{.تواند  نمی

 

 چگونه؟ مطالعات؛ به دهیانتظام -چهارم

اند بپرسید:  در این رقابت موفق شدهکه انی اگر از کس ر آزمون وکالت حاصل یک ترکیب است.موفقیت د

، از عبارت ثانی هریزی اوست؛ ب شیوه برنامه ،مایدن آنچه در پاسخ او برجسته می احتماالً «ایی؟ چه کرده»

مهمترین یازید که  ، به عناصر مختلفی دست میترکیب موفقیت در آزمون وکالت و کسب رتبه برتر تجزیه

 «.ستاوۀ مناسب با شخصیت داوطلب و خانوادحیح و صریزی منطقی،  برنامه»آنها 

                                                           
 تیپ هایی، ویژگی چنین وجود دلیل به. هستند سریع خیلی کارها در و عالی دستاوردهای بالند به جو، رقابت افراد اینگونه - 2

A تیپ. هستند خود های پروژه روی بر کار حال در و است شلوغ سرشان همیشه ها A ناامنی احساس زندگی از بخشی در ها 

 برای و دهند می تغییر را شان زندگی نتیجه در کنند؛ مبارزه شان زندگی در موجود ناامنی رفع برای گیرند می تصمیم و کنند می

 دارد شخصیتی تیپ این که مشکلی تنها معموالً. کنند می عمل سریع توانند می که آنجا تا خود دستاوردهای به رسیدن

 .دارند زیادی نگرانی احساس دهند می انجام که بسیاری های فعالیت دلیل به افراد این. است استرس
 شود نمی حیوان چشمۀ رود، خشک این      دهد نمی حقیقت بار دروغ، کشت - 3

 (.19 شماره   هقصید ،اشعار دیوان ؛اعتصامی پروین)   شود نمی گلستان شعله خلیل، بر جز    نیافت کسی خرما خوشه نخیل در جز
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 مبذول برنامه اهداف به بیشتری توجه کند می خود برای تحصیلی برنامه یک تهیه به اقدام فرد که زمانی

 اهداف؛ کند می بندی دسته را ها آن و کند پیدا اهداف از بیشتری شناخت تا کند می کمک این و دارد می

 .نکند دیگری فدای را یک هیچ و دهد تشخیص ار مدت کوتاه و مدت طوالنی

 توان و انرژی کرد خواهد کمک فرد به علمیو  صحیح اصول با و استاندارد ریزی برنامه یک از ستفادها

 .ندهد هدر به بیهوده را خود ذهنی

برای  ریزی برنامه در مسأله این ؛باشید داشته روشنی و دقیق اهداف باید امور کلیه در ریزی برنامه رایب

و  هستند ها کدام شما مدتبلند اهداف کنید روشن خود برای. است تری فراوان اهمیت حائز تآزمون وکال

 که کنید تعیین مثالً ؛کنید تعیین مدت کوتاه اهداف از یک هر برای دقیقی مانز .. کدام مدت کوتاه اهداف

 به پایان خواهید رساند. زمانی مدت چه در را هایی درس چه مطالعه

 شیوه این ؛درس یک براییا یک روز  هفته یک مثالً ؛کنند می استفاده درسی تک مطالعه هشیو از افراد رخیب

 از درسی تک روش جای به گردد می توصیه. شود می آنها در یادگیری بازده کاهش و ذهنی خستگی موجب

 ؛کنند لعهمطا و انتخاب معین زمان مدت برای را درس سه یا دو که ترتیب این به. کنند استفاده موازی شیوه

 این مطالعه بندی زمان در تنوع چقدر هر .کنند جلوگیری ذهنی خستگی از توانست خواهند ترتیب این به

 .شد خواهد جلوگیری بیشتر ذهنی خستگی از اندازه همان به ،باشد بیشتر دروس

 یک مدت به و یکبار دقیقه 45 هر که استراحتی بر عالوه ،کنید می ریزی برنامهآزمون وکالت  برای که زمانی

 نیم مثالً ،استراحت برای تری طوالنی زمان مدت یکبار ساعت چند هر د،یگیر می نظر در خود برای ربع

 یا هفته یک مثالً) زمانی مقطع هر پایان برای تری طوالنی استراحت و بگیرید نظر در ،دقیقه 45 تا ساعت

 .باشید داشته نظر در مقطع شروع و( ماه یک

  ؛( دوره مطالعاتی داشته باشید4ار)( ماهه، چه10زمانی ده ) ۀیه نویسنده این است که در یک بازتوص

نویسی برای هر درس را دارید؛ در این دوره همانطور که ساز محشا ، وظیفه مهم و سرنوشتدر  دوره یکم

کتب پایه وارد کنید، قبال به تفصیل ذکر شد از منابع مهم و اصلی باید مطالب را ضمن فراگیری در 

های  ذهن خود بپردازید، اگر در آزمون در سؤاللیفی را مطالعه و به طرح أقبل و ت های سنوات تست

پاسخنامه تفصیلی آنها را مطالعه و موارد حائز اهمیت را در منابع پایه  ،ی شرکت کرده ایدا ؤسسهمآزمایشی 
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بین مواد یک قانون و ارتباط  ای العه و ارتباط شبکهآرای وحدت رویه و قوانین پراکنده را مط محشا کنید.

باید بخش زیادی از فرآیند  میک ۀدقت داشته باشید که در مرحل آنها با قوانین پراکنده را کشف کنید.

 یادگیری را پیموده باشید.

( درس اختصاص دهید بهتر است. هر بار که 3) رسد که اگر در این مرحله هر روز را به سه نظر میه ب

کنید در مرتبه بعد که قرار است همان درس را مطالعه کنید، ابتدا محشا نویسی  عنوان و مبحثی را محشا می

 8 های قبلی را مرور کنید و سپس وارد عنوان جدیدی شوید؛ مثال اگر امروز سه شنبه باشد و از ساعت

های قانون تجارت در ظهر درس تجارت مبحث اشخاص و اعمال تجاری را مطالعه و از کتاب 12صبح الی 

مطالب اساسی و آزمونی را با نظم حقوقی آقای فرحناکیان و جلد اول حقوق تجارت آقای عرفانی 

نویسی وارد کتاب ساده ساز آقای فرحناکیان نمایید و با تست ها بازی نمایید، پس از اتمام این کار، محشا

 دفاتر تجاری را مبحثاما  تجارت درس مجدداً ظهر12 الی صبح8 ساعت ازدر پنج شنبه اگر قرار است 

شده را مرور کنید و به همین ترتیب سایر مباحث و سایر دروس را با دقت بخوانید، ابتدا عنوان قبلی محشا

بر است و ظالمانه! اما مطمئن باشید با این  ماه بطول خواهد انجامید، زمان 4مطالعه و مرور کنید. این مرحله 

 اید و بالقوه از نفرات برتر آزمون وکالت هستید. ستهتالش مستمر بار خود را ب

مرحله دوم  .شدۀ خودتان را بخوانیدمنابع پایه و محشا  ،انجامد ه طول می( ماه ب3که احتماال سه)در 

ی چشمی به منابع اصل گوشه جدداًیابید م ابهام یا نقصی در نوشتار خود می توانید در موارد نادری که می

 .ها را مرور کنید داشته باشید یا حتی دوباره تست

تمرکز، حفظ حریم و تنهایی بیش از سایر مراحل اهمیت دارد. مضمون این مرحله شبیه  ،در  مرحله سوم

تسلط ، هدف اصلی آنطول خواهد انجامید، و ه ( ماه ب2) مرحله دوم است، با این تفاوت که مدت آن دو

 است. نهایی

ه روز برگزاری آزمون نزدیک که یک ماه برای انجام آن فرصت دارید و بیش از پیش بدر گام چهارم  

بندی نهایی  و به جمع کنید رس را حداقل یکبار مرورریزی کنید که هر شش د هستید، باید طوری برنامه

 رویه اختصاص دهید. راکنده و آرای وحدتوانین پبپردازید. در این دوره یک ساعت در روز را به مطالعه ق

در روز برگزاری آزمون آرامش خود را حفظ نمایید. نگران جمعیت زیاد داوطلبان در محل برگزاری آزمون 

 تسلط دارند.بر مباحث اند و همچون شما  یر شما وجود دارند که زحمت کشیدهنظ کمیزیرا افراد  ؛نباشید
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 ارتباط با نویسنده:

lawful.mabaudi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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