
 

                                                                                             

    

پلیکیشنا   Anki کند کار شما را برای حفظ لغات با روش الیتنر آسان می
تواند کاربردی  Anki در این مطلب قصد داریم اپلیکیشن

نامیده جعبھ الیتنرای است کھ  صورت جعبھ الیتنر معموالً بھ
. کنید نویسید و در پشت آن معنی فارسی آن لغت را یادداشت می

گر معنای آن را فراموش کرده کنید و ا ی بعدی منتقل می
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  نکی چیست؟آ پلی کیشن

  

. آشنایی داریداحتماالً اگر برای حفظ لغات زبان انگلیسی تالش کرده باشید، با روش الیتنر  .کار شما را برای حفظ لغات با روش الیتنر آسان می
تواند کاربردی  خاطرسپردن ھر چیزی می افزار برای حفظ و بھ البتھ این نرم. برای حفظ لغات زبان انگلیسی را بررسی کنیم

شود باشد، ولی در ایران اکثراً برای یادگیری لغات زبان انگلیسی استفاده می

 روش الیتنر چیست؟

الیتنر معموالً بھ. شود ای است کھ برای یادگیری و حفظ اطالعات مختلف، ازجملھ لغات، استفاده می
نویسید و در پشت آن معنی فارسی آن لغت را یادداشت می کارت مثالً یک لغت انگلیسی را می در این روش شما روی یک طرف فلش

ی بعدی منتقل می ھر یک از لغات را کھ بلد باشید، بھ خانھ. کنید ھا را آماده و شروع بھ مطالعھ می
گردانید ی اول بازمی

 

 جعبھ الیتنر
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پلی کیشنا

  

  

احتماالً اگر برای حفظ لغات زبان انگلیسی تالش کرده باشید، با روش الیتنر 
برای حفظ لغات زبان انگلیسی را بررسی کنیم

 باشد، ولی در ایران اکثراً برای یادگیری لغات زبان انگلیسی استفاده می

روش الیتنر چیست؟

ای است کھ برای یادگیری و حفظ اطالعات مختلف، ازجملھ لغات، استفاده می یتنر شیوهروش ال
در این روش شما روی یک طرف فلش. ج قسمت داردشود و پن می

ھا را آماده و شروع بھ مطالعھ می کارت تعدادی از این فلش
ی اول بازمی باشید، آن را بھ خانھ . 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%B1


 

 را بھ کار بریم؟Ankiچرا اپلیکیشن

ب�������رای ی�������ادگیری لغ�������ات اس�������ت، ول�������ی ب�������رای اس�������تفاده از ای�������ن روش بای�������د ب�������ھ ش�������ده و ج�������ذابی  الیتنر روش شناختھ جعب�������ھ
اگ�����ر م�����ثالً ب�����رای کنک�����ور ام ب�����ی . خواھی�����د ب�����رای کنک�����ور ارش�����د مطالع�����ھ کنی�����د تص�����ور کنی�����د می. نک�����ات مھم�����ی توج�����ھ کن�����یم

آی������ا امک������ان نوش������تن ای������ن حج������م از لغ������ات و ق������راردادن . ش������ویم، بای������د نزدی������ک دوھ������زار لغ������ت را حف������ظ کنی������د ای آم������اده می
 صورت روزانھ درون جعبھ وجود دارد؟ ا بھھ آن

ای������ن . ص�����ورت دس�����تی م�����رور کن�����یم ھمچن�����ین بای�����د توج�����ھ کن�����یم ک�����ھ در اس�����تفاده از جعب�����ھ الیتن�����ر بای�����د ھ�����ر روز لغ�����ات را بھ
طوری ک��������ھ ممک��������ن اس��������ت ای��������ن روش را کن��������ار بگذاری��������د و از  ب��������ھ. ش��������ود کننده می ک��������ار بع��������د از م��������دتی بس��������یار خس��������تھ

 .نظر کنید دادن صرف ادامھ

اف�����زار را روی گوش�����ی  ب�����رای حف�����ظ لغ�����ات ک�����افی اس�����ت ای�����ن نرم. اس�����ت Ankiی ای�����ن مس�����ئلھ اپلیکیش�����ن  ح�����ل فناوران�����ھ راه
ی الیتن������ر ب������رای حف������ظ لغ������ات را  راحتی پروس������ھ توانی������د ب������ھ این ترتی������ب می ی������ا ک������امپیوتر شخص������ی خ������ود نص������ب کنی������د؛ ب������ھ

 .انجام دھید

 Ankidroid و Anki معرفی اپلیکیشن

توانی������د ب������ا توج������ھ ب������ھ نی������از  ش������ما می. اواس موج������ود اس������ت وب، وین������دوز، اندروی������د و آی ھای در نس������خھ Ankiاپلیکیش������ن 
ص������ورت علم������ی  کن������د و لغ������ات را بھ اف������زار ک�����امالُ براس������اس روش الیتن������ر ک������ار می ای������ن نرم. خ�����ود ھ������ر ی������ک را دانل������ود کنی������د

 .برد ی بلندمدت شما می بھ حافظھ

 :مانندتواند استفاده شود؛  برای اھداف بسیار می Anki افزار نرم

 یادگیری زبان 

 ھای ریاضی فرمول 

 حفظ اشعار 

 ھا و غیره برای پزشکان حفظ نام بیماری 

 … 

 Anki ھای اپلیکیشن ترین قابلیت مھم

 :توان بھ این نکات اشاره کرد ھای این اپلیکیشن می ترین ویژگی از مھم

ھای خود لغات را  توانید روی ھر یک از دستگاه این ترتیب، می بھ. روی گوشی و کامپیوتر خود داشتھ باشیدتوانید تمامی لغات خود را ھمزمان  شما با این قابلیت می: شدن syncقابلیت 
 .سازی خواھد شد ھای دیگر شما نیز ھمسان مرور کنید و دستگاه

سایت این  وجو در وب شما با جست. ر دیگران قرار دھیدھا را در اختیا لغات خود را اضافھ کنند و آن توانید بھ این اپلیکیشن مجموعھ شما می: داشتن تمامی لغات الزم
 .لغات دسترسی پیدا کنید توانید بھ تمامی این مجموعھ اپلیکیشن می

 .دھد میسازی لغات بھ شما  توانید لغات مدنظرتان را در این اپلیکیشن وارد کنید؛ این اپلیکیشن امکان بسیار خوبی برای شخصی راحتی می شما بھ: کردن لغت اضافھ

 .توانید لغات را با کمک تصویر یاد بگیرید ای برخوردار است و شما می ھای چندرسانھ این اپلیکیشن از قابلیت :کردن متن، تصویر و صوت اضافھ

 معرفی کتاب بھترین روش مطالعھ 

 )ترکیبی از بھترین روش ھای مطالعھ و یادگیری در دنیا(کتاب بھترین روش مطالعھ 

کنید؟ و یا کدام روش یادگیری را افزایش می دھد؟ یک روش مطالعھ صحیح و اصولی  اید کھ ھنگام مطالعھ از چھ روشی استفاده می این موضوع فکر کرده آیا تاکنون بھ
زمینھ تحصیل و کار موفق  بررسی ھای بعمل آمده گویای آن است کھ افرادی کھ در. تواند بسیاری از مشکالت تحصیلی را از بین ببرد و یادگیری را افزایش دھد می

  .اند، روش صحیحی برای مطالعھ داشتند بوده



 

آماده می کنند می توانند از این   ھمچنین دانشجویان و دانش آموزانی کھ خود را برای آزمون ھای سراسری و کنکور. این کتاب را توصیھ می کنم زیرا بسیار آموزنده است

  .مطالب حداکثر استفاده را ببرند

 

 

 چگونھ کتاب و کاغذ آلوده بھ ویروس کرونا را ضدعفونی کنیم

 

از جملھ (اما با توجھ بھ ساختار و جنس کتاب و کاغذھای مختلف  .و متعلقات مرتبط بھ آن از الزاماتی است کھ افراد باید آنھا را رعایت کنند  یمن و پاکیزه نگھ داشتن کتابا
  .ھایی برای ضدعفونی این مواد وجود دارد و آسیب پذیر بودن آنھا در مقابل مواد ضد عفونی کننده، سوال اینجاست کھ چھ روش) اسکناس

اسخ بھ پرسش چگونھ کتاب و کاغذھا را در صورت آلوده شدن بھ ویروس کرونا موسسھ ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بھداشت دانشگاه علوم پزشکی تھران راھنمای پ
 .منتشر کرد ضدعفونی کنیم،

 .ن آنھا استبھ گزارش ایرنا از دانشگاه علوم پزشکی تھران، بر اساس شواھد بررسی شده، اولین و بھترین روش ضدعفونی کردن اشیای کاغذی، قرنطینھ کرد

ساعت  ٧٢ساعت روی سطوح مقوایی و بھ مدت  ٢۴اری ویروس کرونا بر سطح اجسام مختلف انجام شد، نشان داد این ویروس بھ مدت مطالعھ ای کھ در خصوص ماندگ
 .روی سطوح پالستیکی فعال می ماند

پلی استر یا سایر پالستیک ھا و ھمچنین ساعت و برای کتاب ھای پوشیده از  ٢۴براساس این مطالعھ، زمان قرنطینھ مناسب برای محصوالت کاغذی یا مقوایی ساده حداقل 
 .ساعت است ٧٢مواد پالستیکی مانند سی دی و دی وی دی، 

در مورد محصوالت کاغذی، ما واقعاً نگران نیستیم و نیازی بھ یافتن راه ھای ضد : یکی از محققان مرکز کنترل بیماری ھای آمریکا نیز با تایید این موضوع، عنوان کرد
البتھ مطالعات . ساعت کتاب را در گوشھ ای از خانھ قرار داده و بعد بھ آن دست بزنید ٢۴اگر واقعاً نگران این موضوع ھستید، می توانید . واد نیستعفونی کردن این م

 .روز است زمان ماندگاری ویروس کرونا روی اسکناس چھار نشان می دھد

استفاده از دستمال مرطوب . در این خصوص، بھتر است از یک پارچھ میکرو فیبر استفاده شود .یکی دیگر از روش ھای ضدعفونی کتاب ھا، تمیز کردن آنھا است
با این روش ھا، اشیای کاغذی آسیب نمی بینند. ضدعفونی کننده روی سطح این اشیا نیز می تواند اثربخش باشد . 

کرده استمطالعھ دیگری، راھکارھای زیر را برای استفاده ایمن از کتاب و کتابخانھ توصیھ  : 

https://www.irna.ir/news/83884611/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%b6%d8%af%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/26/4/157244142.jpg


 

 .اگر بیمار ھستید، تا زمانی کھ عالئم شما از بین نرفتھ است، کتاب ھای خود را بھ اشتراک نگذارید

کتابخانھ تان نپذیرید/اگر آشنایان شما بیمار ھستند، آن ھا را در منزل . 

استفاده کنیدھر بار کھ از کتابخانھ استفاده می کنید، دست ھای خود را بشویید یا از ضدعفونی کننده دستی  . 

 .رعایت فاصلھ فیزیکی برای کنترل گسترش و سرعت کرونا ویروس بسیار مھم است .با دیگران برای بررسی کتاب ھا و مطالعھ آنھا، در کتابخانھ جمع نشوید

ساعت،  ٧٢و سایر اشیای مشابھ بھ مدت ) انھنگھ داشتن کتاب ھا در گوشھ ای دور از دسترس در خ(قرنطینھ کردن کتاب ھا  جمع بندی شواھد بررسی شده نشان می دھد
در صورت تمایل بھ تمیز کردن کتاب ھا، استفاده از پارچھ میکرو فیبر پیشنھاد می شود. ایمن ترین و موثرترین روش ضدعفونی کردن آنھا است . 

رداخت غیرنقدی استفاده کرده یا در صورت لزوم، روش ھای با توجھ بھ طوالنی تر بودن زمان ماندگاری ویروس روی اسکناس، بھتر است از روش ھای دریافت و پ
 ضدعفونی با دستمال آغشتھ بھ الکل را جایگزین کنید

 

 

 معرفی نرم افزار اندروید ثمین ویژه ھمایش 

 

 

 

 



 

 

منتشر شده در رابطھ با کرونا چند کتابعرفی م  
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https://kayhanravan.ir/fa/ankinarmazfar.aspx 
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