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اید؟؟؟؟؟؟؟بارها شنیده

...دیگرحال و حوصله خواندن این كتاب را ندارم
...ام كه قابل گفتن نیستقدر از این كتاب خسته شدهآن

...گیرمخوانم مثل اینکه كم تر یاد ميهر چقدر مي
...بار خواندم و تکرار كردم ولي بازهم یاد نگرفتم10

به راستي مشکل چیست ؟؟؟ 



چهار مزیت شیوۀ صحیح مطالعه

دهد؛زمان مطالعه را کاهش می•

دهد؛میزان یادگیري را افزایش می•

کند؛تر میمدت نگهداري مطالب در حافظه را طوالنی•

سازد؛تر میخاطر سپاري اطالعات را آسانبه•



خوانند؟افراد چگونه می
خواندن بدون نوشتن؛•

خط کشیدن زیر نكات مهم؛•

نویسی؛حاشیه•

نویسی؛خالصه•

کلیدبرداري؛•

اي مغز؛خالقیت و طرح شبكه•



(1)شرایط مطالعه 
:آغاز درست

برای موفقیت در مطالعه، باید درست آغاز كنید؛



(2)شرایط مطالعه 

نامه یکي از عوامل اصلي موفقیت، داشتن بر: ریزیبرنامه•
منظم است؛



(3)شرایط مطالعه 

تگيبسآننظمبهمؤثرمطالعۀهراساس:ترتیبونظم•
دارد؛



(4)شرایط مطالعه 

كند؛ضمیر ناخودآگاه را پویا و فعال مي: حفظ آرامش•



(5)شرایط مطالعه 

آیا زندگي را دوست دارید؟ پس :استفاده صحیح از وقت•
.ده استوقت را تلف نکنید زیرا زندگي از وقت تشکیل ش



(6)شرایط مطالعه 

؛عقل سالم در بدن سالم است: سالمتي و تندرستي•



(7)شرایط مطالعه 

مصرف دخانیات موجب ضعف حافظه : دوری از دخانیات•
شود؛مي



(8)شرایط مطالعه 

ورزش كلید : ورزش•
عمر طوالني است؛



(9)شرایط مطالعه 

كند؛خواب فراگیری و حافظه را تقویت مي: خواب كافي•

؟ولي یک نکته•



(10)شرایط مطالعه 

ماند؛آنچه در حافظه بلندمدت باقي مي: درك مطلب•



(11)شرایط مطالعه 

تغذیه مناسب•
بادام زمینی

چای سبز
مرغتخم

لبنیات
انگور

کشمش
عسل

آب پرتغال
انجیر

موز
هندوانه

شکالت تلخ
...و 



(1)چند توصیه مهم 
رویبرراخودفکرتوانندميافرادكهزمانيحداكثر•

یعنينیست،دقیقه30ازبیشكنندمتمركزموضوعي
تمركزمطلبیکرویبردقیقه30حدودشودسعيباید
دقیقه15الي10حدودوداشتمطالعهیاونمود

بهشروعروالهمینبامجدداًسپسنموداستراحت
.كردمطالعه



(2)چند توصیه مهم 

خودداريسنگینوچربغذاهايصرفازمطالعهازپیش•
کنید؛

تمرکزوادراكقدرتقندينانمثلآرديغذاهايهمچنین•
هستند؛طورهمینگازدارهمهاينوشابهکندمیکمرا



(3)چند توصیه مهم 

وحفظازراحتراخودبرداریدیادداشتاگراست؛هوشباآدمیذهن•
برداريیادداشتلطفاًمطالعهحیندرپس.کنیدمیمطالبیادسپاريبه

نمائید؛



(1)های مطالعه انواع روش

روش پس ختام

خوانيمراحل پیش1.

مرحله سؤال كردن2.

مرحله خواندن3.

مرحله تفکر4.

مرحله از حفظ گفتني5.

مرحله مرور كردن6.



(2)های مطالعه انواع روش

روش دقیق خواني•
برداریتکنیک خالصه•
تکنیک سازماندهي مطالب•
موضوع اصلي•
نکته های اصلي•
نکات جزئي•

گذاری در متنتکنیک عالمت•



ذهن انسان و فراموشی

؛نیستکافیتنهاییبهخواندن

فراموشیبهسادگیبههادانسته
شوند؛میسپرده

ازکهاستمفیدزمانیخواندن
خاطربهبرايمختلفهايتكنیک

هاستفادنویسيخالصهوسپردن
.کنیم



برداریاهمیت یادداشت
دقت،وتمرکزافزایشبایادداشت برداري•

د؛می دهافزایشرامطالعهوکالسدریادگیري

اززیاديحجممرورعدموبرداريیادداشت•
اطالعات؛

مرورهنگامکارهاحجمازیادداشت برادري•
سریع تروآسان تربراي تانرامرورومی کاهد
.می کند

تاسمورچه ایكارمثلیادداشت برداری•
ه هادانومي كشدزحمتتابستاندركه
اآن هومي بردخانه اشبهیکيیکيرا
ایناززمستاندرتامي كندجمعرا

.كنداستفادهاندوخته



(1)برداری دو نوع یادداشت

:باشدزیرصورتبهمی تواندیادداشت برداري•

خطی؛•
نوشتن در حاشیه ی كتاب یا برجسته كردن مطالب كتاب با ماركر یا 

یادداشت برداری از نکات كلیدی و خالصه ی مطلب



(2)برداری دو نوع یادداشت

:باشدزیرصورتبهمی تواندیادداشت برداري•

واژه؛طرح•
قدم و درختي یا طرح های متنوع و زنجیره ای كه تداعي كننده ی مطلب در ذهن باشد و رابطه ی ت

تأخر مطالب و وابستگي آن ها را نشان  دهد



(1)برداری نکات یادداشت

ي؛یادآورویادگیرياصلیکلیدهاي•

رونویسی؛بابرداريیادداشتتفاوت•

نكنید؛پرراصفحهتمام•
وگوناگونهايطرحازاستفاده•

متنوعی؛



(2)برداری نکات یادداشت

هایادداشتبنديدستهوبنديطبقه•
ها،فرمولاشخاص،براساس

...وتعاریفها،تاریخاصطالحات،

برداري؛یادداشتمطالعهومرور•

وبرداريیادداشتدرخالقیت•
رمزنویسی؛



؛(با کادر کشیدن)ها کردن یادداشتبرجسته•

مبادله یادداشتهایتان با یكدیگر؛•

تشخیص اصل و فرع مطالب؛•
استفاده از )ها قابل حمل بودن یادداشت

.(کنیمها را توصیه نمیسررسید و سالنامه

استفاده از کاغذهاي رنگی؛•

(3)برداری نکات یادداشت



یک مثال
:تاسبهترمی کنیدمطالعهراکتابازفصلیبار،اولینبرايوقتی•

شما زیر مطالب مهم خط بکشید یا های الیت كنید؛ این كار باعث مي شود مطالب مهم در ذهن
.تثبیت شود

کنید؛شروعراخالصه برداري•
؛(حاشیه نویسي، نتیجه گیری خودتان را بنویسید)



(1)یادداشت برداری در کالس 
کنید؛آمادهکالسشروعازپیشراخودوسایل•



(2)یادداشت برداری در کالس 

؛(خندیدنخوردن،کردن،صحبت)خود؛ازمزاحمعواملکردندور•



(3)یادداشت برداری در کالس 
(!!!نباشیدمجسمه)کنید؛شرکتدرسموضوعوبحثدرفعاالنهبطور•



(4)یادداشت برداری در کالس 

تأکیدهاآنرويبرمعلمکهمطالبیبه.کنیدگوشدقتبامعلمهايصحبتبه•
:باشیدایننظیرعباراتیدنبالبه.کنیددقتمی  کند،

«...بطور خالصه مي  توان گفت كه»، «...نکته مهم این است كه »
.کنیدیادداشتمی  نویسد،تختهرويبرمعلمکهرامطالبی•

آنماالاحتمی  کند،تكراربارچندرامطلبیمعلماگرکهباشیدداشتهتوجه•
.استمهمبسیارمطلب



(5)یادداشت برداری در کالس 

بنویسید؛رامعلمکلماتتمامنیستالزم•

کنید؛یادداشترااصلیمطالبومهمنكاتفقط•

نوشتنرعتستاببریدکاربهاختصارحروفوکنیداستفادهکلیديکلماتاز•
شود؛تربیششما

برنخورید؛اشكالبههاآنمروردرتابنویسیدواضحطوربهرامطالب•



ویژگی جزوه شما

.موضوع اصلی را باالي صفحه بنویسید-الف
گذاري کرده و به ترتیب بنویسید؛نكات مهم مربوط به آن موضوع را شماره-ب
گذاري انهدر زیر هر مطلب، جزئیات مربوط به آن را بنویسید و با حروف الفبا نش-ج

کنید؛



بعد از کالس

شماذهنهنگامایندرکنید،مرورراخودهايیادداشتکالسازبعدبالفاصله•
دارد؛کاراینبرايتريبیشآمادگی

کنید؛حذفراغیرضرورينكاتوکردهمشخصرامهمنكات•

بكشید؛خطمهممطالبونكاتزیر•

کنید؛اضافههاآنبهمی  رسد،نظرتانبهمطلبیاگر•

کنید؛تنظیموبنديدستهراجزوه ها•

جوییصرفهخودوقتدرکالس،ازبعددقیقهدهها،جزوهتنظیمومروربا•
ومتنظیدهید،انجامراکارایندیرترهرچهکهباشیدداشتهتوجه.کنید

.می  گیردتريبیشزمانومی  شودترسختشمابرايمهممطالبتشخیص




