
   چند نکته برای درس خواندن
                  صحیح؛ چطور همیشه

    آماده باشیم

دغدغه در  اهي در حال سپري كردن يك روز آرام و بيگ
دهد؛ چيزي كه اصال  يك امتحان مي كالس، ناگهان معلم خبر از

ناخوشايند باشد،  مان هر قدر هم كه براي! انتظارش را نداشتيد
 .ي تحصيل است ناپذير از دوره امتحان و آزمون بخشي جدايي

توان از  كم مي آيد، اما دست كسي از امتحان خوشش نمي
. به دليل عدم آمادگي جلوگيري كرد پيامدهاي ناخوشايند آن

اين مقاله به  در. كار درس خواندن درست است راه حل اين
ان درس بخوانيد تا بهترين شما خواهيم گفت چطور براي امتح

 .را بگيريد نتيجه

کاری برای روز امتحان حمکم 

 مطالب درسي را مرور كنيد .1

ي هر يك را مشخص  ه ها و ارزش نمر زمان هر يك از آزمون
ها را فراموش نكنيد آنها را در  تاريخ آزمون براي اينكه. كنيد

 .گذاري كنيد تقويم عالمت

ريخ هر آزمون، درس خواندن را كم يك هفته پيش از تا دست
                        به جاي اينكه همه چيز را در شب بهتر است. شروع كنيد

  

 

 

طي جلسات متعدد  آزمون به مغرتان بسپاريد، درس را از پيش و
 .مرور كنيد

 در كالس به درس توجه كنيد .2

ندارد اما هنگام امتحان كمك چشمگيري  يتانين كار زحمتي براا
من خيلي راحت موضوع رو «كه  با اين باور. كند مي به شما

.ندهيد و دانشجوي فعالي باشيد خود را فريب» !گيرم مي

ها و استادها معموال با تأكيد و  خوب گوش كنيد زيرا معلم
، موضوعات »…ي اين درس  ترين نكته مهم» هايي مانند اشاره

آزمون همين است،  كليد موفقيت در. كنند مهم را مشخص مي
براي  ي كمتري كار فرا بگيريد، به مطالعه هرچه بيشتر در آغاز

 .آزمون نياز خواهيد داشت

 برداريد  مفيد يادداشت .3

رسيد، آسان  طور كه در حرف به نظر مي مفيد آن برداري يادداشت
برداي كنيد در هنگام مطالعه  يادداشت دانستن اينكه چطور! نيست

و در  گويد يادداشت مي هرچه معلم. كند كمك بزرگي به شما مي
شما را از  ها را ضبط كنيد اما اين كار نبايد صورت امكان گفته

.هاي معلم غافل كند گوش دادن به صحبت

. تان را مرور كنيد هاي هر روز، بالفاصله پس از كالس يادداشت
 .كند ها كمك مي اين كار به درك بهتر و به ياد سپردن آموخته

 

   محیط مناسب برای          

    درس خواندن

 اكت، تميز و منظم درس بخوانيددر اتاقي س .1

تان شود از محل  پرتي چيزي را كه ممكن است باعث حواس هر
درپي مطالعه و سر زدن به صندوق   پي قطع. مطالعه دور كنيد

 .شود توصيه نمي وجه هاي اجتماعي به هيچ ها و شبكه پيام

 نور كافي ضروري است .2

ها را  غدر شب چرا. درس خواندن در اتاق تاريك خوب نيست
و كمي هم پنجره را (ها را كنار بكشيد  روز پرده روشن كنيد و در

و سرشار از اكسيژن   ساكت، روشن افراد در محيط). باز بگذاريد
 .كنند خوانند و تمركز مي بهتر درس مي

 تلويزيون را خاموش كنيد .3

توانند  كنند مي آموزان و دانشجويان ادعا مي با اينكه بيشتر دانش
اندن و تماشاي تلويزون يا گپ آنالين با دوستان را خو درس
اند اين مسئله در مورد  ها نشان داده پژوهش زمان انجام دهند، هم

ي  براي رسيدن به نتيجه. نيست ي وسيعي از افراد درست گستره
موسيقي باكالم بلند،  پرتي را مانند تلويزيون و بهتر، عوامل حواس

 توجه بين درس خواندن وي  تغيير مداوم نقطه. حذف كنيد
بندي در جذب اطالعات را براي مغز  تماشاي تلويزيون اولويت

 .كند دشوار مي
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مان مناسبز .1

اگر خيلي خسته
به ج بهتر است

د. انتخاب كنيد
مان خاطرتان نمي

هر چه زودتر .2

خرخواني نكنيد
س چون به خاطر
نيست، در واقع
مرور چتدباره ب

موضوعات
هر زمان وقت د
زود اين

مطابق با تكنيك
.استراحت كنيد

دقيقه 40تا  30

متناسب با س .3
ي گر يادگيرنده

در ياد. كند مي
صداي بلند مؤثر

كه از ح درحالي
سخنراني كنيد؛


