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اول درس :  

 ((بخوانيم درس کاغذ برداری )با نت

 نگراني ، استرس کاهش اعثبنيز  روزمره زندگي در ، آن از استفاده همچنين.  دارد آموختن فرآيند در زيادی بسيار تأثير نوشتن از استفاده مقدمه :           

 از هک است شده فراواني اشارات آن به زني اسالم دين قرآني اليمتع و ثيحادا در که است مهم قدر آن نوشتن. است ها فعاليت دادن انجام موقع به و

 در قلم، و ذکاغ و نوشتن از استفاده ، بياموزيم هم با درس اين در خواهيم مي که ای نکته . کرد اشاره (4 آيه ق،عل سوره) به توان مي آن جمله

 .است خواندن درس هنگام

  : کار انجام روش

 نکات به وانيدبخ درس کاغذ و قلم از استفاده با بتوانيد آنکه يبرا .رويم مي کار فرآيند سراغ به کنيم چيني مقدمه بيشتر اينکه بدون

 :کنيد توجه زير

 خواهد اشم نت ذکاغ اين ).بنويسيد را آن ثمبح و درس نام ديگری روی و نويس چرک بنويسيد آنها از يکي روی.  اريدذبگ ذکاغ دو خود دست کنار

 .(بود

 نويس چرک کاغذ

 .باشد ديگری از گترزرب خيلي بايد قسمتها از يکي.  کنيد تقسيم قسمت دو به را نويس چرک ذکاغ

 .شود خوانده وهزج روی از هم وب کتا روی از هم بايد نظر مورد ثمبح. کنيم مي شروع را مطالعه

 هم را وهزج بمطال ،بکتا خواندن از پس زمان همين در.  کنم مي وهزج به هم مروری ديگر فرصتي در و خوانم مي را بکتا اول بگوييد نبايد

  ( .اختصاصي چه و موميع چه) بخوانيد

 که...  و ادبيات تاريخ ، اماليي نکات ، مهم لغات ، عمومي دروس مورد در و اند شده حل بکتا يا وهزج در که هايي مثال اختصاصي دروس مورد در

 شتننو ، لغات تکرار ، آنها حل به مجاز نويس چرک ذکاغ گترزرب بخش در کنيد، حل خودتانرا  مثالها يا و بکنيد يادآوری را آنها دوباره داريد نياز

 !!! باشد زتمي که نيست نيازی و است نويس چرک ذکاغ اين.  دهيد انجام را کار اين تيدحرا که لشک هر به.  هستيد...  و تاريخ

 به ... يا آمد يادتان ای خاطره يا رسيد تان ذهن به ، هستيد آن به مشغول اآلن که آنچه از غير فعاليتي ، آمد تان ذهن به کاری مطالعه هنگام اگر

 هب تحاسترا زمان در تا يسيدنوب نويس چرک ذکاغ تر کوچک قسمت روی را آن ، تان ذهن به ورود ضمح به .کنيد مشغول آن به را خود نبايد وجه هيچ

  . کنيد پيگيری را آن يا کنيد فکر آن

 ي بردار نت

 : هستند دسته چند کنيد، مي برخورد آنها با مطالعه هنگام که را مطالبي

  داريد خاطر به و هستيد بلد را آنها که هستند مطالبي اول دسته. 1

 .کنيد فراموششان که دهيد مي تمالحا ولي داريد خاطر به را آنها که هستند مطالبي دوم دسته. 2

 .اريدذبگ زمان آنها کردن فظح برای بايد و نيستيد بلد را آنها که هستند مطالبي سوم دسته .3



 

 همان) خود نت در ،بگذاريد آنها کردن حفظ يراب وقتي آنکه بدون را سوم و دوم دسته مطالب که است نياز مربوطه ثمبح از برداری نت برای

 .بنويسيد ،(کرديد يادداشت آن در را مربوطه ثمبح و درس نام که ای برگه

 ودخ کلمات و جمالت از کنيد سعي درواقع و کنيد يادداشت نت در خودتان زبان به را آنها که است اين مطالب اين نوشتن برای روش بهترين

 .باشيد داشته آنها به نسبت تحليلي نوشتن، ينح در و کنيد استفاده

 همان به يد،هست ادبيات درس مطالعه مشغول اگر مثال. ريداد مطالعه در که باشد يتيبرت همان کنيد، يم ستفادها نوشتن يراب که يتيبرت

 اين. دبنويسي...  و ديگر ای برگه در را لغات ی همه برگه، يک در را ها ادبيات تاريخ ی همه نيست زمال و کنيد برداری نت خوانيد، مي که ترتيبي

 طالعهم هنگام ،(برداری نت در مطالعه ترتيب کردن )حفظ روش اين در ولي. باشد نداشته چنداني سود شايد و کند مي تر سخت را برداری نت کار،

 .بندد مي نقش شما ذهن در ترتيب همان به درس ی همه مربوطه، نت

 آخر قسمت ، تفريح زنگ ، مناسب زمان در را سوال اين.  ريدذبگ آن روی از و کنيد يادداشت را آن ، شويد نمي متوجه را سوالي اگر کنيد دقت

 .کرد خواهيد يادداشت مربوطه نت در آورديد، دست به آن از مهمي نکات اگر و پرسيد خواهيد ديگران از...  يا مطالعه تعسا

 .اييدنم برطرف را ايرادهايتان آنگاه و شويد مسلط ثمبح کليت به بايد شما .دارد بازمي پيشرفت از را ما ،دانيم نمي که آنچه روی بر ايستادن

 يکبار را آنها فقط و کنيد نمي صرف را زماني تر، سخت مطالب کردن حفظ برای شما که چرا. دهد مي ايشزاف را شما مطالعه تعسر برداری، نت

 اين .کنيد بررداری نت و مطالعه را مربوطه درس توانيد مي کمتری بسيار زمان در شما رايناببن. کنيد مي يادداشتشان آن، از بعد و خوانيد مي

 مي شما گيرد، مي انجام تعسر به که برداری نت و اوليه مطالعه اين از پس. است مشهودتر موميع دروس در خصوص به مطالعه، بيشتر تعسر

 .بگيريد ياد را نيستيد بلد که مطالبي تمام و کنيد مطالعه بارها و بارها را نت آن توانيد

 وانيمت مي آورديم، دست به ثمبح آن مورد در جديدی نکات بيشتر، های تست و تمرينات در ينح در اگر .ريماگذي م باز را مبحث ره نت پايان

 .شود مي تر لکام ،مرتب مربوطه نت ترتيب، اين به. کنيم اضافه ثمبح آن نت پايان

 برداری نت نوانع به توان مي باشد، داشته را گيژوي اين که فعاليتي هر بنابراين. کند مي مهيا شما برای را جامع و يعرس وررم مکانا برداری نت

 از یبردار نت که داشت دقت بايد فقط. (... و ها فرمول يا باراتع کلمات، بعضي کردن دار نهانش مهم، مطالب زير کشيدن خط مانند) کرد استفاده

 ورتص هر در. باشند بهره بي يتزم اين از ديگر های روش است ممکن و است موثر بسيار يادگيری در نوشتن خودِ که کند مي استفاده نوشتن

 .است توصيه لقاب ها تکنيک اين ی همه از استفاده

 از ،مترک بسيار زماني با برويد، وهزج و بکتا غسرا به دوباره آنکه جای به و کنيد مرور دوباره را خود نت که است بهتر زدن تست لهحمر هر از لقب 

 .کنيد استفاده خود نت

 اندهم خاطرتان به ديگر که کنيد مواردی ينزگيجا را تر مهم مطالب و کنيد روز به يکبار وقت چند هر را آن توانيد مي نت، بيشتر هرچه مرور با

 .است

 نگه و يگانيبا قبولي، لقاب صورت به را ها نت آنها، نوشتن از بعد تا بگيريد نظر در خود های نت بايگاني برای را مناسبي نظم سال، ابتدای همين از

 .نشود گم و باشد تان دسترس در تيحرا به داشتيد، زاني آنها به که زماني هر و کنيد داری

 

 بعدا نويسي خالصه مورد در.  کند مي کمک مطالب کردن خالصه در کار اين ولي نيست نويسي خالصه ، برداری نت از منظورمهم :  تذکر

  .کرد خواهيم صحبت بيشتر

 

 



 

  مطالعه ساعت

 مثال ).بنويسيد ای برگه روی ، داريد که سوالي هر.  يدزبرنخي خود جای از ( تعسا 2 تا 1/  5 ) مطالعه زمان پايان تا که کنيد مزمل را خود بايد

 (.نويس چرک برگه از ای گوشه

 پس و کنيد فکر آنها به يا کنيد دنبال ايد کرده ليست نويس چرک در که را کارهايي تا داريد فرصت ( تعسا 2 تا 1/  5 ) مطالعه زمان پايان از پس

 آن به مربوط نکات و بپرسيد خود دوست يا معلم از را آن شود، حل بايد که ايد نوشته آن در سوالي اگر البته کنيد، پاره را نويس چرک برگه آن از

 .بنويسيد خود نت در را

  : دارد هايي فايده چه کار اين

 واقع در و شود مي انجام شما ذهن در ها لتحلي تمام ، نباشد شما روی جلوی ی ذکاغ اگر.  کند مي مطالب يرفتنذپ آماده و خالي را شما ذهن

 دئزا مطالب از را خود ذهن ،نويس چرک ذکاغ روی بر داريد ذهن در که آنچه نوشتن با شما!  است شده لتبدي نويس چرک به شما ذهن از قسمتي

  !!! را آنها انجام نه کنيد مي داری نگه خود ذهن در را هال تحلي نتيجه فقط درواقع.  کنيد مي يادگرفتن آماده را آن و کرده خالي

 هنوشت را ها آن اينکه واسطه به) آنها روی شما تسلط و شود مي حل نوشتن هنگام به موارد از بسياری در ، داريد خود ذهن در دروس از که تيالسوا

 .شود مي بيشتر (ايد

 (داد خواهيم توضيح بيشتر بعدا مطالب، اين مورد در). برد مي تراالب را شما زکرتم و کند مي تر قوی ينويس خالصه در را شما کار اين

 

باشيد موفق  

 

 

 

پايه دوازدهم 2واحد مشاوره متوسطه   

 مجتمع آموزشي مجتهده بانو امين )رها(


