
     

  )3قسمت ( مطالعه هاي روش

هدف  ينبه ا يلن ياست وبرا يافعال و پو مطالعه فرآيندي. روش نادرست مطالعه است: خواندن بدون نوشتن�

در  يدبا چشمان خود مطالب را خواند، با يدبا. مطالب استفاده كرد يحدرك صح ياز تمام حواس خود برا يدبا

شده  يرت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگيادداشد و نكات مهم را مطالب را بلند بلند ادا كر ياززمان مورد ن

 يقبل از امتحان، بتوان از رو ، خصوصاً يازداشت و هم در هنگام ن يادگيريفعال و همه جانبه در  يو حضور

  .به خاطر سپرد مطالب مهم را مجدداً يعسر يليها مرور كرد و خ نوشته

مطالعه  يبرا يروش كامل يبهتر است ول ينسبت به روش قبل يدش شارو ينا :نكات مهم يرز يدنخط كش�

و درك مطالب داشته باشند  يادگيري يآنكه تمركز و توجه برو يجاه از افراد ب يروش بعض ينچرا كه در ا يستن

 يننكات مهم به ا يرن زيدخط كش يححداقل روش صح .گردد ينكات مهم م يرز يدنذهنشان معطوف به خط كش

نكات مهم خط بكشند نه آنكه  يردرك كنند و سپس ز ت كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كامالًصورت اس

  .آن را خط بكشند يردر كتاب بدنبال نكات مهم بگردند تا ز

 يقدرك عم يكامل برا يبازهم روش يبهتر است ولبسيار  يدو روش قبله روش نسبت ب ينا :يسينو حاشيه�

چندان برخوردار  يتيكه از اهم يمطالب يادگيري يتواند برا يم هرچند يستن يرسمطالب و خواندن كتب د

  .يردمورد استفاده قرار گ يستندن

 يور صورت خالصه بره ب يدا و آنچه را كه درك كرده خوانيد يروش شما مطالب را م يندر ا: خالصه نويسي�

 ينباشد چرا كه در ا يبهتر م يقبل يمطالعه مناسب است و از روشها يروش برا ينكه ا يدكن يم يادداشت يدفتر

  .يستخواندن ن يروش برا يناما بازهم بهتر يدكن يم يادداشتروش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را 

 روش شما بعد ينا در .خواندن و نوشتن نكات مهم است يمناسب برا ياربس يروش يبردار يدكل: يبردار كليد �

 ينراحتتر ين،كوتاهتر يديو در واقع كلمه كل يدكن يم يادداشتنكات مهم را  يديصورت كله ، بدرك مطالب از

  .شود يشده و به خاطر آورده م يآن، مفهوم جمله تداع يدناست كه با د يكلمه ا ينتر يوپرمعن ين،بهتر

در  .است يمطالب درس يريفراگ خصوصاً يادگيري يبرا يوهش ينروش بهتر ينا: مغز يا و طرح شبكه خالقيت �

 يديصورت كله آنها نكات مهم را به زبان خودتان و ب يقيبعد از درك حق خوانيد يروش شما مطالب را م ينا

خود را به  يها در واقع نوشته. يسدنو يمغز م يا طرح شبكه يرا برو يديو سپس كلمات كل يدكن يم يادداشت

 يتا در دفعات بعد به جا يدكن يرا مشخص م يو فرع يكات اصلو ن يدكن يم يشكل ممكن سازمانده ينبهتر

طرح  يور نوشته شده بر يديكلمات كل يدنمراجعه كرده وبا د يا ، فقط به طرح شبكهكتاب يدوباره خوان

 ياديز يارشما را تا حدود بس يليتحص يتروش درصد موفق اين. يدمرور كن يعسر يلي، آنها را خمغز يا شبكه

  .دهد يم يشو بازده مطالعه را افزا. كند يآسان م يارو درس خواندن را بس دهد يم يشافزا
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