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 نیمؤثرتر مرحله نیا. است مطالب حیصح افتیدر باي ریادگی ثمربخش مطالعه از مرحله نینخست :يریادگی  )1

 . ردیپذی م صورتی خوب بهي ادآوری وي ادسپاری مراحل شود انجام درست اگر و.است مطالعه بخش

  :مطلب درک شیافزا وي ریادگی ییتوانا جهت              

 ازي ریتصو آوردن دست به مرحله نیا از هدف.استی اجمالی بررس وی کلیی آشناي معنا به : مطالعه شیپ��

  .آورد دست بهي ریادگي یبرا را الزمی آمادگ ذهن تا.است درس

 دهیفهم) مطالعه( شود یم خوانده کهی مطلب از بهتر) سیتدر(  شودی م دهیشن کهی مطالبی کل طور به:  کالس��

      کاهش خواندن به نسبت ، مطالب باي ریدرگ سطح که است نیا در دنیشن آفت.رودی م ادی از رترید و شده

 و کرد مطالعه شیپ دیبا آفت نیا ازي ریجلوگي برا.ابدی یم شیافزا تمرکز رفتن نیب از امکان جهینت در و ابدی یم

 ) فعال حضور.( آورد دوجو به کالس و معلم بای مناسب تعامل

 .است کامل درک و دنیفهمي برا خواندني ریادگی مرحله نیآخر) : ی خوان قیدق(  مطالعه��

ي برای ذهنی آمادگ نیشتریب و است شده انیب کالس در درس که استي روز همان قیدق مطالعهي برا زمان نیبهتر

  .دارد وجودي ریادگی

 در تا سپرد ذهن به مشخص و منظم طرز به را موضوعات و مطالب دیابی مي ادسپاری مرحله در :ي سپار ادی  )2

 )ي ریادگي یساز هماهنگ وي بند طبقه.( نمودي بردار بهره آن از بتوان لزوم مواقع

 به حافظه در شده ثبت اطالعات تا باشدی می درس موضوعات دادن نظم وي بند دستهي معنا به: ی سینو خالصه �

 است شده گرفته ادی مطالب و موضوعات نمودن رهیذخي معنا بهی سینو خالصه.ردیبگ شکل مرتب و منظم صورت

ی سینو خالصه زمان نیبهتر.دارد کاربرد اریبس ها درس مرور در آني سپار خاطر به و مطلب فهم شدن عتریسر در

 موضوعات از که را آنچهي معنا به) يبردار ادداشتی( ی سینو خالصه. استي ریادگی نیح در و مطالعه هنگام

  .میکن انیب خودمان زبان به میا ادگرفتهی یدرس مطالب

  یادگیري -1

 یادسپاري -2

 یادآوري -٣



            کنترل را بدن گرید طرف سمت هر و است شده لیتشک راست و چپ مکرهین دو از مغز: ي ساز ریتصو �

 ـي هنر امور( راست مکرهین و) لیتحل و هیتجز و اتیاضیر ـ منطق مانندي فکري ها تیفعال( چپ مکرهین.کندی م

 فعال چپ مکرهیني ادسپاری وي ریادگی هنگام در جهینت در. باشدی م) االتیخ ـ ها رنگ شناخت ـ تجسم رـیاوتص

 با همراه نیبنابرا.ابدی یم شیافزا برابر نیچندي ریادگی کرد فعال همزمان بطور را مکرهین دو هر بتوان اگر.است

 لیتخ و مشاهدهی ژگیو دو دیباي رسازیتصو در مهارت جهت.پرداخت توانی م زین مطالب ازي رسازیتصو به مطالعه

 را صحنه آن هیثان چند از پس و کرده مشاهده راي ا صحنه کهی معن نیبد تکرار و نیتمر با و کرد تیتقو خود در را

 ناتیتمر ازی کی و کندی م تیتقو را اتیجزئ دنید و قیدق مشاهده قدرت عمل نیا.میکن تجسم خود ذهن در

 .نمود جادیا راي ریادگی توانی مي رسازیتصو باي خاطرسپار به برنامه در.است رکزتم تیتقو جهت

 آسانتر مطالبي ادسپاری تا کرد برقرار ارتباطی نوع سپرد حافظه به دیبا کهی مطالب نیبی عنی یهمبستگ :یهمبستگ �

 عبارتند های همبستگ ازی بعض.دارد اثر دیجد مطالبي ادسپاری تیتقو در نیشیپ مطالب نیب ارتباط جادیا.شود

 و برف(ی زمان هم ،) گرما و آتش(  معلول و علت ،) یدنینوش وی خوردن(خاص و عام ،) اتاق و خانه(جز و کل:از

 مثال بطور.است جمالت عیتقط معروفي ها رابطه ازی کی).اسب و گاو( شباهت ،) دیسف و اهیس( تضاد ،) یزمستان

 خود کلمه آني ادآوری با و کرد حفظ را آن و ساخت کلمه کی آن اول حروف با توانی م نکته پنج حفظي برا

 .ندیآی م ادی به نظر مورد نکته پنج بخود

 

 برخورداري اریبس تیاهم از ذهن در محفوظات داشتن نگه تازه و مطالبي ادآوریی یتوانا :ي ادآوری  )3

 :است الزم نکته چند تیرعا منظور نیبد.است

 حافظه در آنها کردن داریپا و مطالبي ادآوری یمعن به بلکه ستین مجددي ریادگی یمعن به مرور:  مرور��

 کاسته زین آنی فراموش درصد از حافظه در مطلبي ماندگار بر عالوه مطالب شتریب مرور و تکرار و نیتمر.است

   استي ا شبکهي ها طرح وی سینو خالصهي ها برگه از استفاده مرور راه نیبهتر.شودی م

 شدهی سینو خالصهي ها برگه خواندنی عنی یچشم مرور از آن ریتاث که استی ذهن مرور واقع در فکرت:  تفکر��

 مطالبي آور ادی قدرتی طرف از شودی م ژهیو توجه آني داریپا و مطالب فهم به نکهیا با رایز است باالتر اریبس

  . ابدی یم شیافزا

ی شیآزما طیشرا گرفتن قرار. است ضعف و قوت نقاط شناخت وی ابیارز مالک امتحانی کل طور به:  آزمون��

 و داد شیافزا زین را خود نفس به اعتماد نهیزم مهم سواالت بایی آشنا و ها درس مرور با تواندی م آزموني فضا در

 ، حافظه از نهیبه استفادهي برا امتحان در تیموفق جهت شودی م هیتوص. برد نیب از را امتحان از اضطراب و ترس

 آغاز زمان در ضمنا.باشدی م کارساز و مهم ازعواملی روح وی جسمي فشارها از بودن دور و آرامش تنداش

 .هاست تیموفق به دنیرس از استفاده دادن پاسخ آسان سؤاالت به ابتدا در و سؤاالت تمام بهی اجمال نگاه امتحان
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