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یادت��ان میآید که چط��ور یاد گرفتید دوچرخه س��واری کنی��د حتماً یکی از
مدتی
بزرگترهایتان راه و روش دوچرخه س��واری را به شما یاد داد .شما هم ّ
تمرین کردید تا خوب یاد بگیرید .درس خواندن هم مثل دوچرخه سواری یک
مهارت اس��ت .میش��ود بهترین روش درس خواندن را یاد گرفت و روی آنها
تمرین کرد و بعد نتایج عالی کس��ب نمود .مهارت درس خواندن به شما کمک
میکند که مطالب درس��ی را س��ریعتر یاد بگیرید و در کالس ،داوطلبی ف ّعال
باشید .دانشآموزانی که از دورهی راهنمایی و دبیرستان به درسخواندن عادت
پس
میکنن��د  ،با به کارگیری مهارته��ای مطالعه و درسخواندن راحتتر از ِ
درسها برمیآیند .برای مطالعهی مؤثّر باید  6گام بردارید.

 -۱در کالس درس حواس پرتی ممنوع
آی��ا میدانید قب��ل از این که در خانه ش��روع به درس خوان��دن کنید فرآیند
یادگیری شروع میشود؟ زمانی که در کالس نشستهاید و به حرفهای معلّمتان
گوش میدهید ،مانند زمانی که در خانه درس میخوانید مفید است .در کالس
 ،خوب گوش دادن نقطهی آغاز یادگیری است .سعی کنید جایی بنشینید که
تابلوی کالس را خوب ببینید ،صدای معلم را خوب بش��نوید و از همه مهمتر،
بغل دستی پرحرفی نداشته باشید!

 -۲مطالعه و آموختن همراه با یادداشت
وقت��ی معل��م ،در کالس درس را توضی��ح میدهد ،نکات مه��م و کلیدی را در
دفترتان یادداش��ت کنید .مخصوصاً مطالبی را که معلم روی تخته مینویس��د.
سعی کنید طوری بنویسید که بعدا ً بتوانید خط خودتان را بخوانید! بهتر است
برای هر درس پوش��های تهیه کنید و خالصه برداریها ،پلیکپیهای تمرین و
پرسشهای امتحانات را برحسب فصلهای کتاب در آن طبقه بندی کنید.

 -۳شاهکلید ماجرا برنامهریزی
وقتی درس خواندن برای امتحان شنبه را از جمعه شب آغاز میکنید هم دچار
اضطراب زیادی میش��وید و هم به احتمال زیاد نمرهی خوبی نمیگیرید .برای
ای��ن که درس خواندن را مرتّب پش��ت گوش نیندازید و ب��ه اصطالح داوطلب
ش��ب امتحانی نباشید ،بهتر اس��ت یک تقویم کوچک برای خودتان تهیه کنید
 ،تاریخ تمام امتحانها یا تاریخ تحویل تکالیف به معلّمتان را در آن یادداش��ت
کنید .حاالس��عی کنید یک برنامهریزی زمانی مناس��ب انجام دهید و مشخّ ص
کنید که برای هر امتحان از چند روز قبل باید ش��روع به درس خواندن کنید.
اگر نمیتوانید این کار را به تنهایی انجام دهید از پدر و مادرتان کمک بگیرید.
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 -۴همه کار با تقسیمبندی
وقت��ی از بخشهای زیادی امتحان دارید و بای��د مطالب فراوانی را یاد بگیرید،
بهتر اس��ت به جای وحش��ت ک��ردن از حجم مطالب ،آنها را به قس��متهای
کوچکتر تقس��یم کنید .مث ً
ال اگر برای درس زبان باید معنی  ۲۰لغت را حفظ
کنید ،آنها را به گروههای چهار تایی تقسیم کنید و هر شب یک گروه از آنها
را حفظ کنید .بعد از پنج روز ،همهی  ۲۰لغت را حفظ خواهید کرد .برای این
تقسیمبندیها میتوانید از روش تمرین و تکرار الیتنر استفاده کنید.
همیشه وقت برای دوره کردن کنار بگذارید .هرچه مطالب را بیشتر مرور کنید،
مدت بیشتری در ذهن باقی میماند .گاهی اوقات هم اس��تفاده از چند
بهتر و ّ
ترفند کوچک برای حفظ کردن مطالب کارساز است .مث ً
ال اگر باید چند اسم را
به ترتیب حفظ کنید  ،میتوانید حرف اول هر کدام را به هم بچس��بانید و یک
کلمه جدید درست کنید .با یادآوری آن کلمهی جدید میتوانید گروه اسمهای
مورد نظرتان را ساده و راحت به خاطر بیاورید .حتماً شنیدهاید که میگویند کار
امروز را به فردا مینداز .ش��ما هم درس خواندن را فقط به شب امتحان موکول
نکنید .هر ش��ب چند درس را مرور کنید .اگر درسها حفظی هس��تند خالصه
برداریها را مرور کنید و اگر مثل ریاضی ،تمرینی هس��تند ،هر ش��ب یکی دو
تمرین برای یادآوری حل کنید .وقتی ذهنتان خسته می شود ،نمی توانید به
خوبی تمرکز کنید .پس هر  ۴۵دقیقه یک بار استراحت کوچکی داشته باشید.

 -5رفع اشکال با پرسش
وقت��ی مطلبی را به خوبی ی��اد نگرفته اید ،نمیتوانی��د آن را برای امتحان ،به
خاطر بسپارید .سعی کنید درسها را به جای این که طوطی وار بخوانید ،خوب
درک کنید .با این روش حفظ کردن آنها یا حل کردن مس��ائل بسیار راحتتر
میشود .اگر احساس میکنید چیزی را خوب متوجه نشدید حتماً دربارهی آن
از معلمتان بپرسید.

 -6خواب و یادآوری
ش��ب امتحان است ،شما هم همهی مطالب را خواندهاید ولی احساس میکنید
هیچ مطلبی یادتان نمیآید .حتّی نمیدانید دو دو تا چند تا میشود! نترسید،
مغز شما برای آنکه تمام اطالعات دریافتی در طول روز را تحلیل کند احتیاج
به زمان دارد .پس شب امتحان کمی زودتر به رختخواب بروید و خوب استراحت
کنید .فردا صبح خواهید دید که همه چیز را به خوبی به خاطر میآورید.

