
 ی حیفنون مطالعه تشر

 نکات زیردرمطالعه دروس به صورت تشریحی موردتوجه قرار گیرد: 

  ایدرس  نیکه ا دی ابیب ای دیمهم است که شما دقت کن اری. بس دی ابیرا در یمضمون اصل ای یمطالعه درس، مفهوم اصل نی در ح -1

 .دیدست آورمطلب را به یکل ی دورنما یعنی کندیاشاره م  یزی پاراگراف به چ نیا

 

  قی و دق یجزئ اریکه سؤاالت شما بس  ست ی. الزم ندیراجع به آن طرح کن یخود سؤاالت  یـ هنگام خواندن درس مرتب برا2

 .باشد

 

تا کامالً جا   دیها را بارها مرور کنقسمت  نیا دیکن ی. سعدیتر هستند عالمت بزن را که مهم  ییهاـ در هنگام مطالعه قسمت 3

 .فتندیب

 

که   دیمهم استفاده کن یهاقسمت  ر یز دن یالزم است که از روش خط کش یخصوص در رشته انسانها به از درس  یاریـ در بس 4

 .شودیباعث به خاطر سپردن بهتر مطالب م

 

تر که پررنگ  یمطالب و جمالت عتر یسر ی عنی دیکن یخوانشیپ  کیاول  دیصفحه را کامالً به خاطر بسپار کی  دیخواهیـ اگر م5

 .دیکن یاند را بررس تر نوشته شده و بزرگ 

 

اگر قبالً ده بار    یحت  دیرا حل کن ریو جزوه دب یکتاب درس یهااول مثال   دیکن یسع کی زیو ف ی اضیمثل ر ییهادرس  یـ برا6

. الزم  دیبرو یحل نمونه سؤاالت امتحان  و بعد از آن به سراغ  دیسؤاالت شروع کن نیباز از هم دیها را حل کرده باشمثال  نیا

ها و  گذاشته و تمام مثال  سینوحتماً در کنار دست خود چک   کیزی و ف یاضیمثل ر ییهابه تذکر است که در مطالعه درس

 .دیآورده شده در جزوه و کتاب را در آن نوشته و تکرار کن یهافرمول 

 

 

 



 مطالعه   فنون 

 

است که خواندن بدون نوشتن روش نادرست مطالعه است. مطالعه   نیروش ادعا بر ا نیخواندن: در ا( نوشتن همراه با الف

چشمان   دیدرک درست مطلب استفاده نمود. با یاز تمام حواس برا  دیبه هدف با دن یرس ی است و برا ایفعال و پو یندیفرا

  یبرا  یکوچک یکه حتماً صدا لی. در اصطالح مشاوران مثل استارت اتومب دمطالب را بخوانند و مطالب را بلند بلند ادا کر

  دیبا رندهیادگی ب یترت نیبه ا  ادگرفت ینوشت تا  دیخواندن با چشم، با نی درح زیدارد و ن ازیروشن نمودن و حرکت کردن ن

 .داشت  یریادگیجانبه در فعال و همه یحضور

 

از   یسر کی ست ی ن یروش کامل یبهتر است ول یروش نسبت به روش قبل  نینکات مهم : ا ریدر ز دن ی( خط کشب

کار   نی. اکنندیتر مکش کار خود را ساده خط   کیتمام نکات کتاب خط بکشند و با  ریز دیبا کنندی آموزان احساس مدانش

  یتوجه به نکته و اصل مطالب رو  یجاآموزان بهندارد. دانش یریادگیدر  یدارد و کمک یح یو جنبه  تفر  یتنها جنبه وسواس

  ریاز مطالب مورد مطالعه داشته وسپس نه ز یاست که اول آگاه  نیا دن یخط کش حی . روش صحکنندی توجه م دن یخط کش

 .شود دهیخط کش یدیو کل  ییتمام نکات بلکه نکات طال

 

کار   نیا  حینحوه صح ست ین ق یدرک عم یباز روش کامل برا ی روش نسبت به دو روش باال بهتر است ول نی: ایس ینوه ی( حاشج

جمالت    نیا یگوشه کتاب جداگانه نوشته شود. گاه ایدر باال   گریعالئم خاص د ای با عالمت ستاره و  ییاست که جمالت طال نیا

 .باشدیو.....م  ینام شخص ایو   یفرمول خاص ای یاصطالح خاص ییطال

 

بردن به هدف   یکلمات را بدون پ نی ع یعنی کنند؛یم یس ینوباز ،یس ینوخالصه   یجاآموزان بهدانش  ی: گاهیس ینو( خالصهد

از   ح یمطالب و درک صح ق،یندارد اما درصورت مطالعه دق  یاجهی نت چیباشد ه  گونهنیا یس ی اگر خالصه نو سندینویمطالب م

روش   نیمطالعه است. اما باز بهتر یبرا یروش، روش مناسب  نیشود. ا ادداشت ی یدر دفتر دهیصورت چک  تواند به یمطلب م

 .ست یمطالعه ن

 

کار بعد از درک مطلب صورت  نیخواندن و نوشتن نکات مهم است. ا یمناسب برا  اریکار روش بس  نی: ایدبردار ی(کله

آن مفهوم جمله   دن یاست که با د یاکلمه نیتری و پرمعن  نیو بهتر نیترراحت  ن،یترکوتاه   یدیو در واقع کلمه کل ردیگیم

 .شودیشده و به خاطر آورده م  یتداع



 

 مطالعه   زمان

 

از   یبرخ یداشته باشد ول یر ی ادگیبازده را از لحاظ  نیرا به مطالعه اختصاص دهد که بتواند بهتر یزمان دیمسلماً فرد با -1

به مطالعه   یپس از پرخور  ای و   یکه در حال گرسنگتر هستند: اول صبح ـ آخر شب. نکته مهم آن امر مناسب  نیا یها برا زمان 

 .دینپرداز

 

مقدار   دیری حجم مطالعه را هم در نظر بگ دینکن یزیرزمان برنامه یمطالعه آن است که فقط بر مبنا یموضوع مهم برا -2

شده طبق زمان مقرر در برنامه هرگز شتاب   نییاتمام مقدار تع ی. برا دیهر بار مطالعه مشخص کن یرا برا  یو قابل قبول نیمع

تمام   یکه قابل اجرا باشد. عجله و شتاب برا دیکن یزیربرنامه ی. طوردیریبگ  ادیشده را   نیی کل حجم تع دیشما با د؛ینکن

 .کاهدی م یری ادگیدقت و توجه در  زان یاز م کهن یهمراه ندارد. ضمن ابه هوده ی ب جان یجز تنش و ه ی زیکردن چ

 

 مطالعه   طیشرا

 

 :باالتر شود یتر با بازده دیمف  ۀمطالع یبرا یا نهیتواند باعث بوجود آمدن زم یم رینظر گرفتن موارد ز در

 آغاز درست  (1

 

 ت یموفق  یعوامل اصل: از یزیربرنامه (2

 

 :اساس هر سازمان  ب ینظم وترت (3

 

 ناخودآگاه  ریحفظ آرامش: فعال نمودن ضم (4

 



 از وقت  حی استفاده صح (5

 

 : عقل سالم در بدن سالم یو تندرست یسالمت (6

 

 ی سالم: مهم و اساس در سالمت هیتغذ (7

 

 ورزش و نرمش  (8

 

 و حافظه  یر ی: مکمل فراگیخواب کاف (9

 

 ی حی چند در مورد مطالعه تشر  ینکات

 

  ایپاراگراف  نیدرس، ا نیدقت شود که ا دینمود و با دایپ دیدرس را با یاصل  یمطالعه دروس، مضمون و محتوا نی در ح -1

 .دیبه دست آور دیو مطلب را با یکل ی دورنما یعنی کندیاشاره م  یز یصفحه به چه چ نیا

 

  یکه شما خود را جا  ست ین یمعن نیطرح سؤال به ا نیمؤثر باشد. البته ا تواندیخواندن مطالب م  نی طرح سوال در ح -2

در درک بهتر کمک   تواندیبلکه سؤال هر چه باشد م دیسؤال را طرح کن نیزتریو ر نیترو سخت   دیسؤاالت قرار ده یهاطراح 

 .باشد قیو دق  ییحتماً جز ست یکند. الزم ن

 

 .دیتواند به درک بهتر کمک نما یم رهیخالصه و غ ،یمطالعه مثل عالمت زدن، برجسته ساز ح یصح  یهااستفاده از روش  -3

 

 استفاده نمود توان ی از روش پس ختام م  یعلوم انسان  یهارشته یبه خصوص برا  یکردندر خواندن دروس حفظ  -4

 (تکرار و مرور مطالب  ،یس ینوسؤال طرح نمودن، خالصه  ،یخوانشیپ)



 

 .دیکن جادیعالقه ا  دیخوانیچه که مکه نسبت به آن  دیبکوش دیاصل اول آموزش حافظه عالقه است با -5

 

درس   یو طور دیبده ییامتحان نها دیخواهیکرد که م نیتمر  یطور  یحیآزمون تشر یدر مطالعه برا دیباشد با ادتان ی -6

 .ندارد ییبا امتحان نها یتفاوت چی که انگار امتحان ه دیبخوان

 

خود   یهاکه چقدر درس  دهدی کار به شما نشان م نی. ادیس یبنو  قهیو باسل زی خود را تم یهاادداشت یهنگام درس خواندن،  -7

ارائه بهتر در سر   یاست برا ینیو هم تمر دهدیم شی را افزا یریادگ یهم  زیتم یبردارادداشت ی. دیاگرفته  ادیرا خوب 

 .امتحان 

 

احتماالً به هنگام امتحان هم قادر   د،یانجام ده دیتوانیاز امتحان نم شیکار را پ نیاگر ا دیکن ان یمطالب را به زبان خود ب -8

 .بود دیبه انجام آن نخواه

 .دی هست یدر هر مطالعه دنبال چه هدف دیکن نی مع قیبه طور دق -9

به  دیاگرفته   ادی یکه هر کتاب را به خوب دیمطمئن شو دیادرس مورد استفاده قرار داده کیکتاب را در  کی از  شیاگر ب -10

استفاده   دیخواهیم یهاشمی واژه، بنگل   ،یشما از کتاب کار علو رستان ی سال دوم دب یاضیعنوان مثال در خواندن کتاب ر

عنوان    یو نوشتار  فیو ساده همراه با تعر یاه یچون مسائل را به صورت پا  دیقرار ده دخو یرا ابتدا از کتاب درس ب یترت دیکن

 . دیباش تریدنبال نکات اساس گرید ینیتمر یهاپس در هر کدام از کتاب  کندیم
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