
     

  )2قسمت (روش هاي مطالعه 

ثر با ؤو م يشترمطالعه ب. كند يم ياري يادآوريو  يادگيريفرد را در  يخوان يحبلكه صح ،يستاز اندازه ن يشبه موقع حاصل مطالعه ب يادآوريو  يادگيري 

 يداپ يدسترس يادتريو به كتابها و منابع ز Ĥيديدست مدر مطالعه ب يبهتر يروشها ،مطالعه شود يشترچه بهر. شود يمطالعه حاصل م هاي يوهبكار گرفتن ش

مطالعه كردن را هم  يحراه صح تواند يم يگيردم يادانسان خواندن و نوشتن را  يكهمانطور كه  يعنياست  يامر اكتساب يك يحعادت به مطالعه صح .شود يم

عبارتند  روشها ينا. كردن وجود دارد عهدر مطال يمختلف يمطلب روشهابه تناسب محتوا و نوع  يكه فرد از مطالعه دارد و حت يمتناسب با هدف. يردبگ ياد

 : از

 
  يعبارت خوان يا يخوان يعسر روشهاي

 يدد يدانصورت م يندر ا. يردگروه كلمات انجام گ يكلمات تمركز بر رو يكايك يتوقف بر رو يتا به جا دهد يكه به چشم عادت م يندرا گو روشي

 يمعان ياز كلمات و عبارات كه حاو يبزرگتر يها با نگاه كردن به سطور متوجه مجموعه يجهخواهد داشت، در نت يعتريسرو چشم حركت  يگرددم يعتروس

. دهد يهدر نم يگربه كلمه د يرا با حركت كند چشم از كلمها يمطالب خواندن يمو مفاه يروش هر دانش آموز معان ينا ينبا تمر. شويم يهستند م يشتريب

 . برسد يمو حج يقعم يساده شروع تا به كتابها يز كتابهابه طور مثال ا

 
 يروش اجمال -1

نسبت به نوشته به  يكل ييآشنا يكاست تا بتوان  يادزمان كوتاه و با سرعت ز يكبه نكات و مطالب مهم كتاب در  يافتنروش دست  يناز ا هدف

 دقتكج نوشته شده  ياكه با حروف درشت  يو به كلمات شود يل و نمودارها توجه مجداو ين،به عناو يگردد،صرف نظر م ياتروش از جزئ يندر ا. دست آورد

 .گردد يم يشتريب

 :آن است كه بداند يدر پ يمطالعه اجمال در

 كتاب نوشته شده است؟ ينچرا ا -1

 .مؤلف را از لحاظ سابقه، تجربه و سبك نوشتن بشناسد - 2

 .يابدمطالب و نكات مهم را در يتاهم - 3

 مطالب چگونه است؟ يو سادگ يردشوا -4

 .وقت الزم جهت مطالعه را حدس بزند - 5

 
 يخوان يقروش دق - 2

 يو بازشناس يادآوريدر حافظه است كه  يمنظم و منطق يقآنها به طر يروش، درك كامل مطالب خوانده شده و نگهدار يناز به كار گرفتن ا هدف

 ريو عالمت گذا يسينو يهكه مطالعه كننده در هنگام مطالعه به حاش يشودگفته م يرا به روش ينخوا يقدق. باشد يسرم يبعد ياستفاده ها يمطالب برا

 . گيرد يانجام م يسيهم خالصه نو يو در موارد يشودمشخص م يدنبا خط كش يا يرهنكات مهم با دا. بپردازد

 بار آن را خواند؟ ينچند يدبا يدرس يادگرفتن يبه نظر شما برا آيا

آن  ينكهزمان امتحان با ا يا يگيرندنم ياد يول يخوانندمطلب را م يكچند بار  يندكنند و بگو يتكه شكا يدهايدل از دانش آموز خود شنتا به حا آيا

انش د. يĤورندپاسخ آن را به خاطر نم يآشنا است ول يشانكه پرسش برا ينا ياكامل به پرسش را ندارند  ييپاسخگو ييمطلب را چند بار خواندهاند، توانا

دو بار خواندن تسلط كامل بر  يكي،كه با  يشوندم يدهد يمطالب ضعف دارند و در مقابلشان هم دانش آموزان يادگيريدر  ياد،هستند كه با خواندن ز يآموزان

 .كنند يم يدادرس را پ يرو

 
مطالعه كردن است  يحصح يوهفرا گرفتن ش با .گرفتمطالعه كردن را فرا يحصح يوهش يدبلكه با يستاز حد مطالب ن يشبه تكرار ب يازن يادگيري براي

 يهاست كه كل ينكتها ينا. شود يم يترمطالب درحافظه طوالن يصورت مدت نگهدار يندر ا. را باال برد يادگيري يزانزمان مطالعه راكاهش داد و م يتوانكه م

. زمان مطالعه خود را به حداقل برسانند يدبا شوند يكنكور آماده م يكه برا يآموزان دانش. به آن توجه داشته باشند يدبا يهاآموزان به خصوص كنكور دانش

 ياربس يركه كاربرد آن تأث يننو يكه درگذشته بوده و روشها ييوجود دارد، روشها يگوناگون ينحوه مطالعه كردن در دانش آموزان متفاوت است و روشها

 :يمكن يم يانها ر ا به اختصار ب يوهش ينا ينجادارد ما در ا يادگيريدر  ياديز

 
موثرباشد و مدت  يادگيريدر  تواند ياست كه م ياز عوامل يكياز مطالب  يبردار يادداشت. روش نوشتن نكات مهم درس در هنگام مطالعه است يك

به خواندن مجدد كل كتاب نخواهد  يازو ن يشودشده مطالعه م يادداشتمجدد فقط نكات مهم  ةصورت هنگام مطالع ينرا كاهش دهد در ا يادگيريزمان 

 .بود

 
تا در هنگام مرور، آن  يكننداستفاده م يكهاكار از انواع ماژ ينا يو برا يكشندنكات مهم را خط م يرافراد هنگام خواندن دروس، ز يگرروش د در

ا در يرشود ز يدهنكات مهم خط كش يررك شود سپس زموثراست كه ابتدا مطلب خوانده و مفهوم آن كامال د يروش زمان ينمطلب جلب توجه كند البته ا

 . شود ياند جلب م يدهكش يرمطلبكه ز ييصورت افراد در هنگام خواندن مطالب تمركز نداشته و توجهشان به خطها ينا يرغ

 
اب نوشت تا در دفعات مراجعه كت يهمطالب را خواند و نكات مهم را در حاش يداست كه با يسينو يهكرد روش حاش ياداز آن  يتوانكه م يگريد روش

 .مناسب است شود، يندارند و خواندن آنها باعث اتالف وقت م يچندان يتكه اهم يخواندن مطالب يروش برا ينالبته ا.بتوان آنها را مرور كرد



     

 
و سپس بعد از  يشودنده ممفهوم خوا يكروش  يناست، در ا يديكلمه كل يا يبردار يدمطالعه است روش كل يها يوهش ينكه جزو بهتر يگرد روش

 يگرد ينسبت به روشها يدياستفاده از كلمه كل. يگرددآن م يگزينكننده آن مطلب است انتخاب، سپس جا يكلمه كوتاه و پرمعنا كه تداع يكدرك آن 

جمله  ينع يديكلمات كل يدنبا حتما هم. يشودم يو مفهوم جمله در ذهن تداع يآن معن يدناست كه با د يكلمها يديكلمه كل. و كاملتر است اسبترمن

 يكتابها سپردنبه خاطر  يبه طور مثال برا . به آن ربط داد يبتوان به گونها يمطالب باشد ول يآن انتخاب كرد كه جدا يرا برا يكلمها يتوانباشند بلكه م

 يتوانآن كلمه ملخها رام يبرا يديست، كلمه كلا) و اسكندرنامه يكرهفت پ يرين،و مجنون، خسرو و ش يليمخزن االسرار، ل(كه شامل  يگنجو ينظام

 . انتخاب كرد

 
به خاطر  يبرا يوهش ينبهتر. است يطرحواره ذهن يك يجادا يا يطرح شبكه ذهن يريبه كارگ رود، يروشها به شمار م ينكه از مؤثرتر يگريد روش

موضوع مشخص شود بعد نكات  يدمبحث در ابتدا با يكام مطالعه در هنگ ينبنابرا. آنهاست يو دسته بند يمطالب، سازمانده يدنسپردن، درك و فهم

اطالعات سرعت عمل  يادآوريدر به  يم،كن يو آن را سازمانده يمدرآور ياگر اطالعات را به صورت شبكها. گردد ييشناسا يو سپس نكات فرع صليا

 ينو همچن يمخود گسترش ده يذهن يطرح شبكه يقآنها را از طر نيمتوا يم ياوريمرا پشت سر هم ب يديكلمات كل ينكها يبه جا. داشت يمخواه يشتريب

شامل  ينكات اصل. در آن وجود دارد يخوانده شود و پس از درك كامل آن مشخص شود كه چند نكته اصل يدمطالب با. ييمنما يمترس يبه صورت شبكها

 .كنيم يمشخص مسپس آنها را به صورت شبكه . يباشددرس م يمهم درس و موضوع اصل يسر فصلها

 
 ينكات فرع>--------  ينكات اصل    >--------    يطرح كل  : مانند

 
كلمات  يهر قدر اشكال به كار رفته برا. اشكال سه مرحله متفاوت باشند يستيالبته با. متنوع استفاده كرد يمختلف و رنگها يتوان از شكلها مي

متنوع استفاده  الاز فلشها و اشك توان يها از م اشكال و خانه ينارتباط ا يبرا. تترخواهد بودمطالب راح يادآوريو  يمتنوعترباشد به خاطرسپار يديكل

 .شوند يها به هم ربط داده م خانه يممفاه يبترت ينبه ا. كرد
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