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 مطالب بهتر یادگیری و نویسی خالصه برای گام 4

 

 

 و آموزاندانش تحصیلی موفقیت در برداری یادداشت و مطالعه درست هایروش با آشنایی

 صهخال درست یشیوه کنندمی تالش آموزاندانش از بسیاری. است تأثیرگذار دانشجویان

 و اسحس بسیار کار هاکتاب از نویسی خالصه. بگیرند یاد را شاندرسی هایکتاب از نویسی

 آنها از استفاده با که دارد وجود هاکتاب نویسی خالصه برای مؤثری هایروش. است مهمی

 نکات مطلب این در. گرفت بهتری هاینمره و داد پاسخ بهتر امتحانی سؤاالت به توانمی

 از یک هر روی که کنیممی پیشنهاد شما به. است شده آورده نویسی خالصه یدرباره مفیدی

 مهم کاتن تمام کمتری زمان صرف با راحتیبه توانیدمی کار این با. کنید تمرکز دقت با مراحل

 ما اب نویسی خالصه نکات با آشنایی برای. کنید جوییصرفه خود وقت در و بگیرید یاد را

 .باشید همراه

 

 کنید نگاه کلی را کتاب فصل هر: اول گام

 طوربه را فصل هر کار این با. شودمی محسوب نویسی خالصه در اساسی یمرحله اول قدم

 :کنید توجه زیر موارد به خوبیبه مرحله، این در.کنیدمی وارسی کلی

 ها؛عنوان

 ها؛جدول

 تصاویر؛

 است؛ شده پررنگ که متن از هاییقسمت

 ؛(ایتالیک) است کرده تغییر نوشته سبک که متن از هاییقسمت

 .متن یخالصه قسمت تر،مهم همه از و
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 دبخوانی است قرار که متنی به نسبت شما ذهن که است این هافصل به کلی نگاه از هدف

 هاینک بدون مغز آن، از استفاده با که است هاییروش بهترین از یکی این. کند پیدا آگاهی

 دیدج اطالعات باال کیفیت با و راحتیبه تواندمی شود وارد آن به زیادی فشار یا شود خسته

 نذه و شودمی تعیین مغز برای مهم نکات روش، این از استفاده با طرفی از. کند دریافت را

 افزایش این. سپاردمی خاطربه را نکات آن بیشتری دقت با مطالب، مجدد خواندن هنگام

 دتوانیمی آن برعالوه و بمانند باقی شما خاطر در بیشتر اطالعات، که شودمی سبب توجه

 .کنید بینیپیش بخوانید آینده در است قرار که را موضوعاتی

 

 ماش بهتر یادگیری به تواندمی خیلی هم( باشد داشته وجود اگر) هافصل یخالصه خواندن

 را رکا این حالاینبا اما نکنید، درک خوانیدمی که را مطالبی یهمه ابتدا در شاید. کند کمک

 از را شما درک و توجه میزان مطالب به کلی نگاه شد گفته قبال که طورهمان. دهید انجام

 .شوند ثبت شما یحافظه در بیشتر مطالب که شودمی سبب و دهدمی افزایش مطلب

 

 و کنید یادداشت را آن حتما کرد، اشاره خاصی ینکته به استادتان یا دبیر کالس، در اگر

 باارزش اطالعات این که داندمی شما دبیر حتما. کنید توجه آن به مطالب سریع مرور موقع

 عنوانبه نکات این اینکه احتمال نتیجه در است؛ الزم شما برای آنها دانستن و هستند

 .است زیاد بسیار شوند، مطرح هم امتحانی سؤاالت
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 کنید یادداشت را مهم نکات بیشتر، فهم برای: دوم گام

 

 است ممکن. کنید یادداشت را آن مهم نکات و بخوانید را مطالب باید بعدی یمرحله در

 ارک این اما بنویسند جزئیات تمام با را مطالب یهمه نویسی خالصه برای افراد از بسیاری

 کاتین از بسیاری است ممکن روش این در. است فایدهبی گیردمی زیادی زمان اینکه برعالوه

 .نکنید توجه آنها به و بدانید اهمیتبی هستند، مهم واقعا که را

 

 را مهم و کلیدی اطالعات یهمه که شوید مطمئن توانیدمی ساده روش دو از استفاده با

 .ایدکرده یادداشت

 

 

 شویدمی متوجه سختیبه که مطالبی یادداشت .1

 یهساد کلمات از استفاده با کنید سعی شوید،می متوجه سختیبه را مطالب از بعضی اگر

 هایجمله از کار این برای. بنویسید فهمیدید، موضوع آن یدرباره که را چیزی هر درکقابل

 .کنید استفاده مناسب و کوتاه

 

 ترسخت مطالب سراغ بعد و کنید یادداشت ایدشده متوجه که را هاییبخش اول شروع، برای

. ندک کمک موضوع یک بهتر درک به تواندمی مختلف منابع از استفاده اوقات بعضی. بروید

 دکنی وجوجست گوگل در سریع توانیدمی شوید،نمی متوجه را هاقسمت از بعضی هنوز اگر

 آشنا گوگل در ایحرفه جستجوی به مربوط نکات با نیست بد تر،دقیق اطالعات یافتن برای)

 که دکنی پیدا موضوع آن یدرباره دیگری اطالعات یا فیلم عکس، توانیدمی احتماال(. باشید

 .کنید یادداشت آوریدمی دستبه روش این با که اطالعاتی حتما. کند کمک شما بیشتر فهم به
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. کندمی تمرکز شدید متوجه مطالعه از بعد که مطالبی روی شما مغز مطالب، نویسی خالصه با

 و هترب یادگیری باعث و شوندمی تقسیم فهمقابل و ترکوچک هایبخش به اطالعات کار این با

 .شودمی ترراحت

 

 یاد زمانهم طوربه و بارهیک را اطالعات از زیادی میزان کنندمی سعی افراد از بسیاری

 کی از زیادی هایبخش یا طوالنی خیلی یجمله یک خواندن مثل تواندمی مطالب این. بگیرند

 رد مطالب این یادگیری نتیجه در. شودمی پر زیاد اطالعات از ذهن حالت این در. باشد کتاب

 هایبخش به را مطلب این که است الزم بهتر یادگیری برای. بود خواهد مشکل کوتاه زمان

 .کند تمرکز آنها روی بهتر ذهن تا کنیم تبدیل فهمقابل کوچک

 

 ایدنخوانده حالتابه که مطالبی یادداشت .2

 تیادداش ایدنشده مواجه آنها با تاکنون که را هاییفرمول و هاتئوری تعاریف، مفاهیم، تمام

 مطالب این بهتر فهم برای. بنویسید را آنها به مربوط جزئیات یهمه که کنید سعی حتی. کنید

 .نیست ضروری کار این انجام اما بنویسید هم را آنها به مربوط هایمثال توانیدمی

 

 یدکن تعریف خودتان برای را آنها. کنید درک را مفاهیم این که کنید سعی بعدی یمرحله در

 هاآن راحتیبه و شودمی درکقابل تانبرای مفاهیم این زمان، مروربه. بزنید مثال برایش و

 .گیریدمی یاد را

. نیدک یادداشت کاغذ روی و دست با را آنها ها،خالصه کردنتایپ جایبه همیشه که کنید سعی

 کنید،می تهیه نویسدست صورتبه را مطالب کههنگامی زیرا دارد، زیادی اهمیت کار این

 سادگیهب ماند،می باقی شما ذهن در بیشتر مطالب نتیجه در. کنیدمی فکر آنها یدرباره بیشتر

 .آوریدمی خاطربه را هانوشته جزئیات بهتر بعدها و شودمی ثبت شما بلندمدت یحافظه در
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 ایبر شاید. است مطالب بهتر درک بلکه نیست، اطالعات سازیذخیره کار این از اولیه هدف

 را آزمون یاصل منبع باید حتما و کنید تکیه نویسی خالصه یشیوه این به نتوانید امتحان یک

 هایخالصه از اگر. دارد وجود کتاب در کامل و درست صورتبه اطالعات یهمه زیرا بخوانید،

 و یدباش انداخته قلم از را مهم مطالب از بعضی است ممکن کنید، استفاده امتحان برای خود

 .بدهید مناسب پاسخ هاسؤال یهمه به نتوانید آزمون یسرجلسه

 

 بخوانید سریع را مطالب: سوم گام

 

 یمطالعه قدرت و بخوانید سریع دارد امکان که جایی تا را مطالب کنید سعی آخر یمرحله در

 .ببرید باال را خود

 

 را اآنه دوباره اید،نخوانده حالتابه که کنیدمی استفاده مطالبی برای روش این از کهزمانی

 یدنکن تکیه خود هاییادداشت و هاخالصه به فقط. شوید مفاهیم متوجه بهتر تا کنید مرور

 از) باشید نکرده یادداشت را ارزشمند و مهم مطالب است ممکن شد گفته که طورهمان چون

 داریدن آشنایی مطلبی با اگر همچنین(. کنید استفاده مطالب نهایی مرور برای نویسی خالصه

 های روش از ایدشده متوجه که مطالبی برای اما کنید، مطالعه را آن آرامیبه توانیدمی

 .کنید استفاده تندخوانی

 

 .نیدک درک را آنها بیشتر و بماند باقی شما ذهن در بیشتر مطالب که شودمی سبب کاراین

 

 کنید مرور را مطالب: چهارم گام

 زمان کهدرصورتی. است شدهخوانده مطالب مرور صحیح، خواندن درس های روش از یکی

 بسب مطالب مرور. کنید مرور را آن مطالب کنید سعی دارید تانکتاب یمطالعه برای کافی

 . بماند باقی تانذهن در بیشتر اطالعات، که شودمی

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 6 

 

 

 

 را خود هایجواب دوباره که کنید سعی دارید، کافی زمان امتحان یسرجلسه اگر همچنین

 اهاشتب انتخاب یا سؤال اشتباه جواب دهدمی را فرصت این شما به کار این کنید؛ بررسی

 کافی، زمان وجود با آموزاندانش از بسیاری. کنید درست را آن و شوید متوجه را ایگزینه

 یادبه. بیایند بیرون آزمون یجلسه از و دهند جواب سؤاالت به سریع که دهدمی ترجیح

 تحصیلی باالتر مراحل به تا ایدکرده صرف زیادی یهزینه و وقت شما که باشید داشته

 درست آزمون زمان یهمه از و ندهید دست از را خود هایفرصت راحتیبه پس برسید،

 .کنید استفاده

 

 .داریم سربلندی و پیروزی آرزوی عزیزان شما یهمه برای

 

 کرامت احمدرضا

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 


