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 : یخواندن_دروس

 :اول قسمت️✔

 یها یژگیهر درس متفاوت بوده و مطابق با و یما برا یمطالعه  دیباال با یمناسب و کارا و با بازده یمطالعه  یبرا️⭕

 کسب کرد. یبهتر ی جهینت یآن درس باشد تا بتوان با صرف زمان کمتر

توجه خود را به  نجایکه ما در ا شوندیم میتقس یو حفظ یخواندن ،ینیدروس، دروس به سه نوع تمر یکل یبند میتقس در

 .میکنیمعطوف م یدروس خواندن یمطالعه ینحوه یچگونگ

 :باشدیم ریز یهاشامل درس یخواندن دروس

 ینید ؛یدروس عموم در

 یشناس نیو زم یشناس ستیز یهااکثر قسمت ؛یگروه تجرب در

 حل مسأله یهابه جز قسمت یمیسال چهارم، ش کیزیفصل آخر ف 4 ؛یاضیو ر یگروه تجرب در

 .یو روانشناس یعلوم اجتماع ا،یو جغراف خیتار ،یدر گروه انسان و

 زین یدارند و کتاب درس اجیاحت یادیهستند که به مطالعه و تکرار ز ییکه در باال نام برده شد، جز درس ها یدروس

 .کندیم فایما ا یروند مطالعه در یاساس ینقش

 یخوانده شود. در هر واحد مطالعات یاهیدروس الزم است که کتاب با دقت و به صورت ال نیا یشروع مطالعه  یابتدا در

 نیبه ا یا هی. مطالعه الابدی یقسمت اختصاص م نیبه ا یزمان واحد مطالعات %70به  کینزد ،یدروس خواندن یبرا

 اتیکرده و محتو یادآوریکند که مطالب داخل آن را  یسع زپاراگراف اول دانش آمو یصورت است که پس از مطالعه 

کرده و  یادآوریرا مطالعه کرده و مطالب هر دو پاراگراف را  یکند، سپس پاراگراف بعد فیخود تعر یپاراگراف را برا

که  زین رحلهکند. در هر م یادآوریادامه دهد و در آخر کل درس را درس  یکار را تا انتها نیکند، و هم فیخود تعر یبرا

 یادیز اریبس یماندگار یول د،یایبه نظر ب یکار زمانبر دیکند. در ابتدا شا ینشد، آن قسمت را بازخوان یادآوریموفق به 

 یمطالعه  نیفراموش نشود که در ح نی. همچندیآیبه شمار م یدروس خواندن یمطالعه  یبرا یداشته و راهکار مناسب

 درس هم انجام شود. یسینو هیو همزمان حاش یدروس به طور مواز
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