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 هاي خشت دّوم )مشاوره در طول سال( :مقالهاز مجموعه

 (نخستقسمت  –ی مؤثر اصول درست درس خواندن )مطالعه

 به نام خدا

 دوستان و همراهان پرتالشم، سالم؛

بهآن دست حلّکند و براي آموزانم را به خودش مشغول ميتوانم بگویم که در طول یک سال تحصیلي بیشترین مشکلي که ذهن دانشبه جرأت مي

گریبان هستند. بهبیش با این مشکل دستوآموزان کمخواندن است. بسیاري از دانششوند، روش درست درسدیگر ميافرادي و  تادانمن و اس دامانِ

 اشد.ها بگذارند، نتیجه بگیرند و حاصل کار مطابق میل آنطور باید درس بخوانند تا از زماني که براي مطالعه ميهکه چاین

ها را مطالعه و حل ميو تست هانامهها و درسو جزوه ددهي خود قرار ميآموز زمان مناسبي را براي مطالعهشود که دانشمشکل از جایي شروع مي

کالیف کالستان را گذارید و اگر تکاري نیستید و زمان براي مطالعه ميآموز کم. پس اگر دانشگیردش را در آزمون نميي مورد نظرا نتیجهامّ دکن

 گیري شما را از پایه برطرف نماییم.خوانید، با این مقاله همراه شوید تا مشکل عدم نتیجهدهید و خالصه اگر درس ميانجام مي

بعدي به  يکامل توضیح خواهیم داد و در مقالهطورهدرس خواندن را ب درست. در این مطلب روش ایمدادهمقاله مورد بررسي قرار  2موضوع را در 

 ها را خواهیم گفت.آن راه رفعرایجي خواهیم پرداخت که ممکن است براي شما ایجاد شود و  هاياشکال

 قدم اساسی خالصه نمود. 3درس خواندن را بايد در  درستروش 

  ی دقیق: مطالعهنخستقدم 

 ت و کیفیت از روی يک منبع مناسب مطالعه نمايید.درس را با دقّ .1

دارید و در هاي خود برمياست که از کالس هایيهین پیشنهاد ما به شما جزونخستي خود یک منبع مناسب انتخاب نمایید. طالعهابتدا باید براي م

هاي قوي و باکیفیت باشند نیز منابع بسیار خوب و نامههایي که حاوي درسکتاب ،م شماست. در کنار این منبعواقع تصویري دقیق از تدریس معلّ

رسي پیدا نخواهید کرد و تنها خود العات بیشتري دستع، شما به اطّه داشته باشید که با انتخاب منابع زیاد و متنوّ. در این قسمت توجّمؤثري هستند

بع مگر نت و بارها مطالعه نمایید و از تغییر مآنچه گفتیم تهیه کنید و همان منبع را با دقّ اید. پس منبعي مناسب و کارآمد ازرا دچار سردرگمي کرده

 در موارد خاص خودداري کنید.

یادگیري را القا نماید. در اینجا  دور از عجله که به شما حسّهاي بت و کیفیت شروع به مطالعه نمایید. مطالعهاید، با دقّحال که منبع را انتخاب کرده

 ه به دو نکته ضروري است.توجّ

در موقع درس  آموزاندانش از مورد خودداري کنید. بعضيهاي بيسعي کنید از برگشت. ا دچار وسواس نشویدکه دقیق مطالعه کنید امّآن نخست

کار منجر به وسواس مطالعه گردند. ایندوباره برمي و اندي قبل را فراموش کردهکنند که صفحههر صفحه و گذشتن از آن فکر مي خواندن با خواندنِ

 باشد، در مراحل بعد مشخص خواهد شد. هها نباشید. اگر نقصي وجود داشتقصخواهد شد. درس را بخوانید و پیش بروید. نگران ن

 جویي خواهد کرد.و در زمان هم صرفه ي نزدیک به کالس بسیار مؤثر خواهد بودکه بخاطر داشته باشید مطالعهم آندوّ
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 در هنگام مطالعه تمرکز داشته باشید. .2

، کالم()باکالم یا بي دهند مثل موبایل، موسیقيواملي که تمرکز شما را کاهش مي. عحفظ کنیدکنید، تمرکز خود را سعي کنید وقتي مطالعه مي

آموزاني هستید که ذهنتان دچار عدم مناسبي دست پیدا کنید. اگر از دانش تِدقّي اطراف و ... را حذف یا کنترل کنید تا بهصداهاي زیاد و آزاردهنده

زمان مشخصي را قرار دهید و براي زمانتان هدفي تعریف  ،شوید، باید براي مطالعهبیرون از درس مي فکرهاير تمرکز است و بدون عامل بیروني دچا

کنم. زمان را ثبت کنید و شروع به تمرین فیزیک را حل مي 10صفحه از درس دیني یا  10کنید. مثالً با خودتان توافق کنید که در یک ساعت 

شویم. این امر خود ما را دچار پرش ذهني خواهد کرد. پس در زمان زمان درس خواندن از جاي خود بلند نميت کنید که در مطالعه نمایید. دقّ

دهیم. اگر به کار نرسیدید، اشکالي ندارد. هر کاري تمرین گیري را انجام ميمشخص و قابل اندازه يگیریم و کارمشخصي پشت میز تحریرمان قرار مي

ا این میزان قدري شما را دچار اضطراب خواهد کرد امّ ،دادن زمانه قراررنگ و سپس حل شود. البتّدهید تا مشکل کم خواهد. تالشتان را ادامهمي

 کننده خواهد بود.الزم و کمک ،نگراني براي رفع مشکل

 طور دقیق برایتان خواهم گفت.(ههاي افزایش تمرکز را ب)در مقاالت آینده، تمرینات و روش

 طالعه نمايید.در محیط مناسب م .3

 که شما در آن تمرکز کافي داشته و راحت باشید، محیط مناسبي خواهد بود. محیطي آرام که به شما حسّ جایي، کتابخانه، مدرسه و یا هر خانه

 کنند. به خودتان رجوع کنید و محیط مناسب خودتان را انتخاب نمایید.کار ميهدهد. الزم نیست ببینید دیگران چخوبي مي

 تواند به شما کمک کند.نوشتن می .4

ّ نویسي یا نکتهیکي از عواملي که تمرکز شما را به اوج خواهد رساند، نوشتن است. اگر خالصه خوانید ي اگر تنها مطالبي را که ميبرداري نمایید و یا حت

ر خواهد رفت. این نکته را فراموش نکنید که کاربرد اي نکنید، باز هم تمرکز شما باالتروي کاغذي براي خودتان بنویسید و در آینده هم استفاده

 آن قدرت یادگیري است. تبعِجز استفاده در مرورهاي آینده، افزایش تمرکز و بههمبتني بر نوشتن ب يهاي مطالعهنویسي و انواع روشخالصه

 هاي مطالعه را بطور کامل برایتان توضیح خواهم داد.()در مقاالت آینده روش

 ّتست آموزشی م:قدم دو 

ي ما باشد، آنکه اگر نقصي در مطالعه نخست ها براي ما دو خاصیت مهم خواهد داشت.شویم. تمرین آموختهها ميدر این مرحله وارد تمرین آموخته

مرحله پیدا و رفع  برنگردید. اگر اشکالي وجود داشته باشد، در این ،طور که گفتمپس در هنگام مطالعه نگران نباشید و همان آشکار خواهد شد.

ریز  هايتهتر خواهد شد و به زوایاي تاریک و نکهاي ما در ذهن دقیقیعني آموخته ؛ي ما عمق خواهد بخشیدکه به مطالعهم آندوّخواهیم کرد. و 

 دم به شرح زیر است:قاین  طي کردنتري خواهد داشت. مراحل ي ما ثبت دقیقدست پیدا خواهیم کرد. همچنین در این مرحله مطالب در حافظه

 تک و بدون زمان حل کنید.ها را تکتست .1

هاي این مرحله همان تستآن را بخوانید. بهترین منبع براي تست و حلّ کردهتک حل کنید. یک تست را بدون زمان حل صورت تکهها را بتست

 هایي است که در منبع مطالعاتي شما وجود دارد.

 الزم را يادداشت نمايید. هایتهبعد از پايان هر تست، نک .2

 ها در همان منبع مطالعاتی انجام شود.بهتر است يادداشت .3
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بندي کنید. بهترین جا جا جمعاصوالً سعي کنید، در تمام مراحل مطالعه و تا انتهاي کار از پراکندگي بپرهیزید و مطالب را در یک

 کنید در همان منبع یادداشت نمایید.ميبندي همان منبع مطالعه است. هرچه نکته از هرجا پیدا براي جمع

 ط برسید.قدر ادامه دهید تا به تسلّاين مرحله را آن .4

 اید و در رجوع به حلّتست را پیدا کرده کنید، توانایي حلّجایي که شما احساس »ط یعني ط ادامه یابد. تسلّاین مرحله باید تا رسیدن شما به تسلّ

سرهم درست حل کرده باشید و یا اشتباهاتتان صورت پشتهتست را ب 20تا  15. معموالً اگر «گیري وجود ندارداي براي یادداشت و یادها نکتهتست

 ه عبور کنید.توجّت کنید که از این مرحله نباید بياید. دقّط رسیدهمحاسبات باشد، در موضوع به تسلّ فقط در حدّ

 ّم: تست آزمونیقدم سو 

هاي کنکور و در همان زمان قرار دهید تا ها را به تعداد تستاست، از خودتان آزمون بگیرید. بهتر است تعداد تستدر این مرحله که آخرین قدم کار 

، براي این مرحله بسیار هارسشپي تحت عنوان آزمون در بازار وجود دارند که در صورت کیفیت مناسب یهابه زمان آزمون نیز عادت کنید. کتاب

 کنترل نمایید. زمونآت و مانند پس زمان را با دقّ .است زمانکلید این قسمت باشید که شاه ت داشتهدقّ. مفید خواهند بود

ادداشت در یک منبع ی هاي نکتههمه ا یادداشت کنید. فراموش نکنید کهالزم ر هايهتنمایید و نک حیحصدر این قسمت نیز بعد از پایان آزمون، آن را ت

ترین مراحل اجراي این روند است. اکثر دانشیکي از مشکل دمقه شود این است که این اید به آن توجّب دمقي بسیار مهمي که در این شوند. نکته

اند. پس اگر در این مرحله کار براي شما ي کنکور هم دچار همین مشکل شدهي در جلسهها حتّآموزان در این مرحله مشکل دارند و بسیاري از آن

ها برسید، بدانید که بقیه هم مثل شما هستند. آزمون بدهید، آزمون بدهید و باز هم آزمون بدهید ید به تستتوانآورید و نميسخت است، وقت کم مي

ها ها را ببینید و روي آنقدر تمرین کنید تا بتوانید تمام تستآن. است تمرينط بر زمان آزمون ترین عامل براي تسلّمهمتا مشکل زمان حل شود. 

 ي شما کامل شده است.اید و مطالعهط شدهزمان مسلّفکر کنید. این یعني شما به 

 ها خواهد بود.در قسمت بعد به اشکاالت مسیر مطالعه خواهیم پرداخت که اطمینان دارم اشکال شما هم در بین آن

 با ما همراه باشید...
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