
 

 

 روش صحیح مطالعه

 گروه مشاوره دبیرستان دخترانه پژوهندگان ریحانه النبی

 99 - 1400سال تحصیلی 

 یخواندن_دروس

 :دوم قسمت

درس مورد نظر شروع به زدن تست به  یاز واحد مطالعات ماندهیزمان باق %30در  یسینو هیاز خواندن کتاب و حاش بعد

 م،یبر حل آن کرده و اگر نتوانست یمختص به آن درس را ابتدا سع یصورت که تست ها نیبد م،یکنیم یصورت آموزش

نوع تستها  نی. در ادیبه کتاب خود مراجعه کن م،یبالفاصله به جواب آن مراجعه کرده، و اگر همچنان متوجه حل آن نشد

تست ها را زده، و به جواب  ییبه صورت پنج تا تاًیبود، نها ریبه صورت تک به تک و اگر تک به تک تست زدن به نظرتان زمانگ

دارد و نه درصد  تیمنوع تست زدن اه نیاست که نه زمان در ا نیسبک تست زدن ا نیا یمهم درباره  ی. نکته دیرجوع کن

 گردد. یدرس محسوب م یریادگی ندیاز فرآ ینوع تست زدن خود قسمت نیکه ا رایتست ها، ز نیشما به ا ییپاسخگو

مرور کرده و در  میفصل آنها را وارد تقو کی یسیفصل به قصل دروس و اتمام خالصه نو ایاز اتمام درس به درس و  بعد

ماه پس از اتمام خالصه  6ماه پس از اتمام و  3ماه پس از اتمام،  کیهفته پس از اتمام،  کیروز پس از اتمام،  1 یبازه ها

صل ف کی یسی. ) به طور مثال اگر خالصه نودیها اقدام به مرور آن کن خیدرس وارد کرده و در آن تار ایآن فصل  یسینو

 .(دیمرور کن نیفرورد 22و  ید 22آبان،  22مهر،  29مهر،  23 یها خیشما آن فصل را در تار دیمهر  به اتمام رس 22شما 

 زیدروس پره یدوباره  یتفکر و امتحان مرور کرده و از بازخوان کیبا استفاده از تکن دیکه شما با دیدر مرور کردن دقت کن

که مطالب  دیکن یشده، سع یسینو هیحاش یو سوال ها نیرت است که با خواندن عناوصو نیتفکر و امتحان بد کیتکن. دیکن

 .دیکرده و سواالت را پاسخ ده یادآوریرا 

عالمتدار مبحث مورد مرور را  یسوم مرور فصل، تست ها یاز دوره  باًیکه از فصل مورد نظر گذشت، تقر یاز مدت پس

 .دیبرس یتا در آن نوع تستها به تسلط کاف دیبزن

 .دیهر مبحث را به صورت زماندار تست بزن د،یزماندار کرد یکه شروع به زدن تست ها زیانتها ن در

 میاستفاده از تقو نیخود و همچن یسیخالصه نو ادیز تیبه اهم د،یآشنا شد یدروس خواندن یکه با مراحل مطالعه حال

مرور  میها و استفاده از تقو یسیخالصه نو لید، پس در تکمداشتن یرگذاریکه در تک تک مراحل نقش تأث د،یبرده ا یمرور پ

 .دیهدف خود در کنکور بردار به دنیدر راه رس ینکرده و گام مهم یاهمال کار
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