
 

 

 تَخِ 

 !ضص ساُ تشای ایٌکِ هثل آب خَسدى اص پس دسس ّایتاى تشآئیذ

یادتاى هی آیذ کِ چطَس یاد گشفتیذ دٍچشخِ سَاسی کٌیذ حتواً یکی اص تضسگتشّایتاى ساُ ٍ سٍش دٍچشخِ سَاسی کشدى سا 

. دسس خَاًذى ّن هثل دٍچشخِ سَاسی یک هْاست است. ضوا ّن هذتی توشیي کشدیذ تا خَب یاد تگیشیذ .تِ ضوا یاد داد

هْاست دسس خَاًذى . یؼٌی ایي کِ هی ضَد تْتشیي سٍش دسس خَاًذى سا یاد گشفت، توشیي کشد ٍ تؼذ ًتایح ػالی گشفت

س، داًص آهَص فؼالی تاضیذ، تچِ ّایی کِ دس دٍسُ تِ ضوا کوک هی کٌذ کِ هطالة دسسی سا سشیغ تش یاد تگیشیذ ٍ دس کال

حاالایي ضوا ٍ ایي ّن . ساٌّوایی ٍ دتیشستاى دسس هی خَاًٌذ تا تِ کاسگیشی ایي اصَل ساحت تش اص پس دسس ّا تشهی آیٌذ

 :ضص گام تشای هطالؼِ هؤثش دسٍس

 حَاس پشتی سش کالس هوٌَع -۱

تِ دسس خَاًذى کٌیذ فشآیٌذ یادگیشی ضشٍع هی ضَد؟ صهاًی کِ سش کالس  آیا هی داًیذ قثل اص ایي کِ ضوا دس خاًِ ضشٍع

دس کالس ، خَب . ًطستِ ایذ ٍ تِ حشف ّای هؼلن تاى گَش هی دّیذ، هاًٌذ صهاًی کِ دس خاًِ دسس هی خَاًیذ هفیذ است

 .گَش دادى ٍ ًکات هْن سا یادداضت کشدى، ًقطِ آغاص یادگیشی است

تختِ سا خَب تثیٌیذ، صذای هؼلن سا خَب تطٌَیذ ٍ اص ّوِ هْوتش، تغل دستی پشحشفی ًذاضتِ سؼی کٌیذ خایی تٌطیٌیذ تا 

 !تاضیذ

 ًکات هْن سا یادداضت کٌیذ .۲

هخصَصاً هطالثی سا کِ . ٍقتی هؼلن، سش کالس دسس سا تَضیح هی دّذ، ًکات هْن ٍ کلیذی سا دس دفتشتاى یادداضت کٌیذ

تْتش است تشای ّش دسس ! د طَسی تٌَیسیذ کِ تؼذاً تتَاًیذ خط خَدتاى سا تخَاًیذسؼی کٌی. هؼلن سٍی تختِ هی ًَیسذ

پَضِ ای تْیِ کٌیذ ٍ خالصِ تشداسی ّا، پلی کپی ّای توشیي ٍ سؤاالت اهتحاًات سا تشحسة فصل ّای کتاب دس آى طثقِ 

 .تٌذی کٌیذ

 اص قثل تشًاهِ سیضی کٌیذ .۳

ضشٍع هی کٌیذ؟ خوؼِ ضة ایي طَسی ّن دچاس اضطشاب صیادی هی ضَیذ ٍ ّن دسس خَاًذى تشای اهتحاى ضٌثِ سا اص کی 

تشای ایي کِ دسس خَاًذى سا هشتة پطت گَش ًیٌذاصیذ ٍ تِ اصطالح داًص آهَص . تِ احتوال صیاد ًوشُ خَتی ًوی گیشیذ

یا تاسیخ تحَیل پشٍطُ ّا  تاسیخ توام اهتحاى ّا. ضة اهتحاًی ًثاضیذ، تْتش است یک تقَین کَچک تشای خَدتاى تْیِ کٌیذ



 

 

حاالسؼی کٌیذ یک تشًاهِ سیضی صهاًی هٌاسة اًدام دّیذ ٍ هطخص کٌیذ تشای ّش . تِ هؼلن تاى سا دس آى یادداضت کٌیذ

اگش ًوی تَاًیذ ایي کاس سا تِ تٌْایی اًدام دّیذ اص پذس ٍ هادستاى . اهتحاى اص چٌذ سٍص قثل تایذ ضشٍع تِ دسس خَاًذى کٌیذ

. کوک تگیشیذ

 تقسین تٌذی کٌیذ .۴

 

ٍقتی اص تخص صیادی اص کتاب اهتحاى داسیذ ٍ تایذ هطالة صیادی سا یاد تگیشیذ، تْتش است تِ خای ٍحطت کشدى اص حدن 

لغت سا حفظ کٌیذ، آًْا سا تِ  ۲۰هثالً اگش تشای دسس صتاى تایذ هؼٌی . هطالة، آًْا سا تِ قسوت ّای کَچکتش تقسین کٌیذ

لغت سا حفظ خَاّیذ  ۲۰تؼذ اص پٌح سٍص، ّوِ . حفظ کٌیذ( لغت ۴)ی تقسین کٌیذ ٍ ّش ضة یک گشٍُ گشٍُ ّای چْاس تای

 .استفادُ کٌیذ اسٍش توشیي ٍ تکشسکشد، ٍ یا اص 

ّشچِ تیطتش هطالة سا هشٍس کٌیذ، تْتش ٍ هذت تیطتشی دس رّي تاى تاقی هی . ّویطِ ٍقت تشای دٍسُ کشدى کٌاس تگزاسیذ

هثالً اگش تایذ چٌذ اسن سا تِ . تشای حفظ کشدى هطالة کاسساص است چٌذ کلک کَچکگاّی اٍقات ّن استفادُ اص . هاًذ

حاال . یک کلوِ خذیذ دسست کٌیذ هی تَاًیذ حشف اٍل ّش کذام سا تِ ّن تچسثاًیذ ٍ( هثل ًام سیاسُ ّا)تشتیة حفظ کٌیذ 

کِ هی گَیٌذ کاس اهشٍص  حتواً ضٌیذُ ایذ. آى کلوِ خذیذ هی تَاًیذ آى گشٍُ اسن ّا سا تِ ساحتی تِ خاطش تیاٍسیذ تا یادآٍسی

اگش دسس ّا . ّش ضة چٌذ دسس سا هشٍس کٌیذ. ضوا ّن دسس خَاًذى سا فقط تِ ضة اهتحاى هَکَل ًکٌیذ. ًیاًذاصسا تِ فشدا 

کٌیذ ٍ اگش هثل سیاضی، هسألِ ای ّستٌذ، ّش ضة یکی دٍ تا توشیي تشای یادآٍسی  حفظی ّستٌذ خالصِ تشداسی ّا سا هشٍس

دقیقِ یک تاس استشاحت کَچکی  ۴۵پس ّش . ٍقتی رّي تاى خستِ هی ضَد، ًوی تَاًیذ تِ خَتی توشکض کٌیذ. حل کٌیذ

 .داضتِ تاضیذ

 سفغ اضکال .۵

سؼی کٌیذ دسس ّا سا تِ خای ایي . ٍقتی هطلثی سا تِ خَتی یاد ًگشفتِ ایذ، ًوی تَاًیذ آى سا تشای اهتحاى، خَب حفظ کٌیذ

پس اگش . کشدى هسائل خیلی ساحت تش هی ضَد یا حل حفظ کشدى آًْاایي طَسی . کِ طَطی ٍاس تخَاًیذ، خَب دسک کٌیذ

 .احساس هی کٌیذ چیضی سا خَب هتَخِ ًطذیذ حتواً دستاسُ آى اص هؼلن تاى سؤال کٌیذ

 خَب تخَاتیذ .۶

حتی ًوی داًیذ دٍ دٍ تا . ضة اهتحاى است، ضوا ّن ّوِ هطالة سا خَاًذُ ایذ ٍلی احساس هی کٌیذ ّیچی یادتاى ًوی آیذ

 اطالػاتی سا کِ دس طَل سٍص دسیافت کشدُ تحلیل کٌذ احتیاج تِ صهاى تشای آى کِ توام هغض ضواًتشسیذ  ! چٌذ تا هی ضَد

فشدا صثح خَاّیذ دیذ کِ ّوِ چیض سا تِ . پس ضة اهتحاى کوی صٍدتش تِ سختخَاب تشٍیذ ٍ خَب استشاحت کٌیذ. داسد

 .خَتی تِ خاطش هی آٍسیذ
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