
 يم؟ده يشچگونه درك مطلب خود را افزا

 يزمطالب ن يادآوريو  يادگيريبهتر باشد،  يافتچه ادراك و درهر. باشد  يدرك مطلب م يادگيري، يمهارتها يناز مهمتر يكي
ن همچو ينهزم يشكه مطالعه بدون هدف و پ يدبه خاطر داشته باش. داشت يزههدف و انگ يددرك بهتر با يبرا. شود  يآسان تر م

 .كند  يم اراست كه فرد را در خود گرفت يگرداب

 

 مطالعه هدف

و  يدنداشته باش يا   ينهزم يشاگر راجع به موضوع پ دانيد،  ياست كه از قبل م يبا مطالب يدمطالعه ارتباط دادن مطالب جد هدف
 يركار غ ينكه ا بينيد  يم. يددارآب را در دستان خود نگه  يداست كه بخواه ينمثل ا يد،ده يآن را در ذهن خود جا يدبخواه

 :يدو بخاطر بسپار يداعداد را بخوان ينا يدكن يعنوان مثال سع به .شود  يشما خارج م ذهنمطالب از  يممكن است و به زود
 ۷ ۵ ۱ ۶ ۳ ۲ ۴و حفظ كردنش سخت است نه؟  خواندن

 ۷ ۵ ۱ – ۶ ۳ ۲ ۴ : كوتاهتر شده است ينكهخاطر اه تر است، بآسان يكي اين

آن را حفظ  يبه راحت يدكه دار يا ينهزم يشاعداد نوشته شده و به خاطر پ يباز همه آسانتر است، چون به ترت يكي ينا و
 ۱ ۲ ۳ – ۴ ۵ ۶ ۷ :  كنيد  يم

در  يو به خاطر سپردن مطالب ورزش يدنخواندن، فهم يبرا يا ينهزم يشچون پ يد،ورزش را دوست داشته باش اگرهمچنين 
 .شود  يآسان تر م يارشما بس يبرا يخواندن مطالب ورزش يد،ذهن خود دار

 

 :مهارت مطالعه و درك مطلب تقويت

مهارت  ينا يتتقو يبرا ييها يهتوص ينجاا در .يددار يحو روش مطالعه صح ينهزم يشتمركز، پ يزه،به انگ يازدرك مطلب ن براي
 :كنيم  يذكر م

 .يدده يشخود را افزا ياطالعات عموم - ۱

 .يداطراف خود عالقه نشان ده يدادهايو به رو يدخود را گسترش ده ياطالعات عموم ت،و مجال ها ن كتاب، روزنامهخواند با

 
 .يدبا ساختار پاراگراف آشنا شو - ۲

مطالب  يكل يفجمله به توص يناغلب اول. يابد  يم يانپا يا يجهشروع شده و با نت يهر پاراگراف با مقدمه ا به طور معمول
موضوع  يدتا بتوان يدتوجه كن يشترپس به جمالت اول هر پاراگراف ب. كند  يفراهم م يشترب يحتوض يرا برا ينهو زم دپرداز  يم

موضوع مورد بحث  ييركه نشان دهنده تغ يدباش ينشانه ها، كلمات و عبارات بالبه دن ينهمچن. يدده يصبحث را بهتر تشخ
 .باشند  يم

 .يدكن ينيب يشو پ يدحدس بزن - ۳

كار باعث  ينا. را حدس بزند يبعد يسؤالها و موضوعها يسنده،تا نظرات نو كند  يم يسع يشهخواننده باهوش و زرنگ هم يك
 .شود  يدقت خواننده م يشو افزا يكنجكاو

 
 .يدمطالب توجه كن يمتنظ يوهبه ش - ۴

بر  ياطالب بر اساس كاربرد آنهاست و م يبترت يت؟بر اساس درجه اهم يانوشته شده اند و  يزمان يبمطالب بر اساس ترت آيا
 .كند  يمطالب در ذهن كمك م يمكار به تنظ ينآنها؟ ا ياساس دشوار

 
 .يدكن يجادو عالقه ا يزهدر خود انگ - ۵

در مورد  ها يو با هم كالس يددر مورد آن از خود بپرس يسؤاالت. يندازيدگذرا به آن ب يدرس داده شود، نگاه ياز آنكه مطلب پيش
 .بهتر خواهد شد يزباشد، درك شما ن يشترو عالقه شما ب يزههر چه انگ. يدبت كنآن صح

 



 .يدتوجه كن كند  يكه به فهم مطلب كمك م يبه نكات - ۶

 .يدپاراگراف هر بخش را بخوان ينو آخر يناول. يدها توجه كن ها و سرفصل عكس ها، نمودارها، جدول به

 
 .يدو دوره كن يسيمطالب را خالصه نو - ۷

 .ييدو دوره نما يدخالصه كن يد،مطالب مهم را خط بكش يرز يدتر با يقفهم عم يبرا. يستن يگاه كاف يچبار خواندن كتاب ه كي

 
 .يدمنظم و منسجم استفاده كن يكياز تكن - ۸

 ي،انخو يشروشها، شامل مراحل پ يناز بهتر يكي. يدتا به آن روش مسلط شو يدروش منظم استفاده كن يكمطالعه از  هنگام
 .باشد  يو دوره مطالب م يفو تعر ييپرسش، خواندن، بازگو

 
 .يدبا تمركز و توجه كامل مطالعه كن - ۹

را  يپس تا موضوع. گذارد ينم يرا نخوانده باق يمطلب يچو ه كند  يبا تمركز و توجه كامل مطالعه م يشهخواننده خوب هم يك
 .يدنرو يبه سراغ موضوع بعد يد،ا يدهكامال نفهم
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