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الف( پرسشها
دانشآموز گرامى ،لطفاً سؤاالت زير را بهدقت بخوانيد و يىك از گزينههای »الف« يا »ب«
را كه ,
بيشرى در مورد شما صدق مىكند ،انتخاب كنيد و كنار آن عالمت بزنيد .سپس بر
اساس نتيجۀ خود ،مقالۀ مربوط و راهكارهای ارائهشده را مطالعه فرماييد.
 -۱ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻬﱰ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ:
اﻟﻒ( آن را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ب( درﺑﺎرۀ آن ﮐﺎﻣﻼً ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -۲ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ:
اﻟﻒ( واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻢ.
ب( ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻢ.
 -۳وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﺮوز اﻧﺠﺎم دادهام ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺸﱰ:
اﻟﻒ( آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪﯾﺎد ﻣﯽآورم.
ب( آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠامت ﺑﻪﯾﺎد ﻣﯽآورم.
 -۴ﻣﻌﻤﻮﻻً:
اﻟﻒ( ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﻓﻬﻢ ،اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آن ﮔﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮم.
ب( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﻓﻬﻢ ،اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﮔﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮم.
 -۵ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی:
اﻟﻒ( ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎرۀ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ب( ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎرۀ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۶اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮم ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ درﺳﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ:
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﴎوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﴎوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۷ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ:
اﻟﻒ( ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺟﺪولﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم.
ب( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم.
 -۸وﻗﺘﯽ:
اﻟﻒ( ﻫﻤﮥ اﺟﺰای ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻔﻬﻢ ،ﮐﻞ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ.
ب( ﮐﻞ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻔﻬﻤﻢ ،ﻫﻤﮥ اﺟﺰای آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ.
 -۹در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ دﺷﻮاری را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد:
اﻟﻒ( وارد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮم و ﻋﻘﯿﺪهام را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ب( در ﮔﻮﺷﻪای ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ و ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﻢ.
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 -۱۰ﯾﺎدﮔﯿﺮی:
اﻟﻒ( واﻗﻌﯿﺎت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﯿﻨﯽ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻢ.
ب( ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺘﺰاﻋﯽ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻢ.
 -۱۱ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد ،ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد:
اﻟﻒ( ﺗﺼﺎوﯾﺮ و منﻮدارﻫﺎ را ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ب( ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -۱۲ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ:
اﻟﻒ( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ روی راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ب( ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺑﺘﺪا راهﺣﻞﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﻢ.
 -۱۳ﻗﺘﯽ در ﮐﻼﺳﯽ ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
اﻟﻒ( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮم.
ب( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮم.
 -۱۴در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ واﻗﻌﯽ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻒ( ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ب( اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
 -۱۵ﻣﻌﻠامﻧﯽ را دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم درس دادن:
اﻟﻒ( ﺟﺪولﻫﺎ و منﻮدارﻫﺎی زﯾﺎدی روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ب( زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﴏف ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 -۱۶ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ داﺳﺘﺎن ﯾﺎ رﻣﺎن:
اﻟﻒ( ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت داﺳﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزم.
ب( ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن را متﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿـﻮع اﺻـﻠﯽ آن را ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ ﻣـﯽآورم ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺐ ﺑﺮﮔـﺮدم و راﺑﻄـﮥ ﺑـﯿﻦ
اﺗﻔﺎقﻫﺎی داﺳﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
 -۱۷وﻗﺘﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﴍوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد:
اﻟﻒ( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روی راهﺣﻞ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ب( اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻔﻬﻤﻢ.
 -۱۸ﺑﯿﺸﱰ:
اﻟﻒ( ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ.
ب( ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﺣﺪسﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ.
 -۱۹آﻧﭽﻪ را:
اﻟﻒ( ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم.
ب( ﻣﯽﺷﻨﻮم ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم.
 -۲۰ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ:
اﻟﻒ( ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ب( ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ را اراﺋﻪ دﻫﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد.
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ب( شيوۀ نمرهدهى
 -۱به گزينۀ انتخابشده )الف يا ب( نمرۀ  ۵دهيد )تمامى گزينهها نمرۀ  ۵دارند(.
 -۲مجموع نمرات هر مؤلفه را مطابق جدول زير )جدول نمرهدهى( محاسبه نماييد.
 -۳نمرۀ تمامى سبکهای خود را بررىس نماييد و مطابق راهكارهای موجود در ضميمه سعى در بهبود آنها نماييد.

 ﺗﺬﮐﺮات:
 -۱ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ منﺮات ﺻﻔﺮ ۱۵ ،۱۰ ،۵ ،و  ۲۰را ﮐﺴﺐ منﺎﯾﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﯿﺖ در منﺮهدﻫﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﺪاﮐرث منﺮۀ ﮐﺴﺐﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ منﺮۀ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺷام ﺑﻪ منﺮه  ۲۰ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،منﺎﯾﺶدﻫﻨﺪۀ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﺎﻟﺐ ﺷام اﺳـﺖ و ﻫﺮﭼـﻪ
منﺮۀ ﮐﺴﺐﺷﺪه از  ۲۰ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن آن ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼـﻪ منـﺮات
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎ ﻫامن ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ منﺮۀ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﺷام  ۱۵و ﺗﺄﻣﻠﯽ  ۵اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺷـام ﺑﯿﺸـﱰ از ﻧـﻮع
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺷام ﻧﯿﺎز ﺑﻪ متﺮﯾﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺿﻤﯿﻤﻪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﱰ از ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ
و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
 -۲ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﮥ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی متﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ،ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ،ﺗﺄﻣﻠﯽ ،ﺣﺴﯽ،
ﺷﻬﻮدی ،دﯾﺪاری ،ﮐﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﻻ ،منﯽﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻨﺤﴫﺑﻪﻓﺮد و ﺧﺎص دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻫـﺮ ﻓـﺮد
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺳﺒﮏﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﯾﺮ و منﺮهدﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﮥ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻏﺎﻟـﺐ ﺧـﻮد را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺧـﻮد ،راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺻـﺤﯿﺢ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷام ﺑﺎ ﺣﺪاﮐرث ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.

ﺟﺪول منﺮهدﻫﯽ
مقياس

سبکهای
يادگرىی
X

مؤلفه

سؤاالت مربوط به هر خردهمؤلفه

فعال

گزينههای »الف« سؤاالت ۱۷ - ۱۳ - ۹ - ۵ - ۱

تأمىل

گزينههای »ب« سؤاالت ۱۷ - ۱۳ - ۹ - ۵ - ۱

حىس

گزينههای »الف« سؤاالت ۱۸ - ۱۴ - ۱۰ - ۶ - ۲

شهودی

گزينههای »ب« سؤاالت ۱۸ - ۱۴ - ۱۰ - ۶ - ۲

ديداری

گزينههای »الف« سؤاالت ۱۹ - ۱۵ - ۱۱ - ۷ - ۳

كالمى

گزينههای »ب« سؤاالت ۱۹ - ۱۵ - ۱۱ - ۷ - ۳

متواىل

گزينههای »الف« سؤاالت ۲۰ - ۱۶ - ۱۲ - ۸ - ۴

كىل

گزينههای »ب« سؤاالت ۲۰ - ۱۶ - ۱۲ - ۸ - ۴

مجموع نمرات هر مؤلفه
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ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣـﯽﺳـﭙﺎرد ،درﺑـﺎرۀ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ روﺷﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮد
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﯾﺎﻓنت ﺑﻬﱰﯾﻦ روش ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷام اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷـام
ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﮏ ﺧﻮد ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ﻋﻤﯿـﻖﺗـﺮ منﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷام در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮسﺷﻨﺎﻣﻪ ،ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﺪ و راﻫﮑﺎرﻫـﺎی
ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪدرﺳـﺘﯽ در ذﻫـﻦ ﺷـام ﺗﺜﺒﯿـﺖﺷـﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

f
يادگرىی هشتگانه
ج( ويژىكهای سبکهای X
 اﻧﻮاع ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی:
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺴﯽ:
 ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،متﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ دارﻧﺪ. ﻣﺘامﯾﻠﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه )روشﻫﺎی روﺷﻦ و واﺿﺢ( ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﻬﻮدی:
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و رواﺑﻂ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﮑﺮار را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺄﻣﻠﯽ:
 ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درک اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرۀ آن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل:
 ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد و ﻣـﻮرد دﺳـﺘﮑﺎری ﻗـﺮار دادناﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﻣﮑـﺎن ﺑﺤـﺚ و ﮔﻔـﺖوﮔـﻮ درﻣﻮرد ﻣﻮاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻼﻣﯽ:
 ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﯿﺸﱰ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠامت ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻼﻣﯽ )ﺷﻔﺎﻫﯽ( ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾﺪاری:
 -ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،منﻮدارﻫﺎ ،ﺟﺪاول و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ( را ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ.
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 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ:
 ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻠﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ )ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ( ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻣﺘامﯾﻠﻨﺪ ﻣﻮاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی را اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ )ﴎﯾﻊ و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻢ( ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﻠـﯽ از آن دﺳـﺖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻮاﻟﯽ:
 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ادراک آنﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺑﯿﺸﱰ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎمﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی آنﻫـﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرتﺧﻄﯽ اﺳﺖ.
 -آنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓنت راهﺣﻞﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﱰ متﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.

يادگرىی مناسب هر سبک
د ( راهكارهای X
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺴﯽ:
 ﻧﮑﺎت رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﻫﺮ درس را ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ. از ارﺗﺒﺎط دادن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده درآورﯾﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری درآورﯾﺪ و از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﻬﻮدی:
 در ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،آن را دوﺑﺎره ﺑﺎدﻗﺖ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ) .ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ(. در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﮔﺮ در ﻣﻮرد درس ﺳﺆاﻟﯽ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن درس را ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و ﺳﺆال ﺧﻮد را از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ راهﺣﻞ ،ﺣﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل:
 ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﻼس از ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ در ذﻫﻦ ﺷام ﺑﻪﺷﺪت ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از درسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﺷﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ را ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺄﻣﻠﯽ:
 اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺷام ﺑﻬﱰ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑـﻪﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﺑﻬـﱰ اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ وﺟﺎﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﻧﺮوﯾﺪ.
 درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺟﻠﺴﮥ آزﻣﻮن اﺣﺴﺎﺳـﺎﺗﻢ را ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐـﻨﻢ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪام راﺑﯿﺸﱰ ﮐﻨﻢ و ...
 ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ در درسﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘامً رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻨﮑﻪﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺗﺄﻣﻠﯽ در درسﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﮥ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾﺪاری:
 ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ منﻮدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و در ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آنرا ﺑﺎ اﺷﮑﺎل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﯿﻨﯽارﺗﺒﺎط دﻫﯿﺪ.
 -اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای درسﻫﺎ ﺑﺮای ﺷام ﻻزم و ﴐوری اﺳﺖ.
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 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻼﻣﯽ:
 ﺑﺮای ﺑﻪﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری ﺑﻬﱰ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ آنرا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ درآورﯾﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ درس ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﯾﺪ را در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺧﻼﺻﻪﺑﺮداری ﺑﺮای ﺷام ﴐوری و ﻻزم اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ منﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ. ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ:
 ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﺮ درس را ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﯾﺎ درسﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ در اﺑﺘﺪای واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ درس منـﯽﺷـﻮﯾﺪ ،ﻧﮕـﺮان ﻧﺒﺎﺷـﯿﺪ؛ ﻓﻬـﻢ ﻣﻄﻠـﺐ در ﺷـامﺑﻪﯾﮏﺑﺎره رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
 در درسﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪﺟﺰ در درسﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ ،در ﺑﻘﯿﮥ درسﻫﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷام ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫامﻫﻨﮕﯽ دﺑﯿﺮﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درسﻫﺎ را ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻮاﻟﯽ:
 در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺮاﺣﻞ آن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺟﺰوهای دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﱪﯾﺪ. در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺣﺘامً ﺗﯿﱰﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. -در درسﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎنﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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