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. قبل از هر چيز بايد براي مطالعه وضو بگيريد.1
اللهم اخرجني مـن ظلمـات   «دعاي مطالعه را بخوانيد .2

م اللهم الفـتح علينـا ابـواب    فهالوهم و اكرمني بنور الل
رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم 

. الراحمين
نيدكه از سالمت جسـماني و روانـي   هنگامي مطالعه ك.3

كامل برخـوردار هسـتيد يعنـي نگرانـي و خسـتگي و      
نداريد در غير اين صورت مطالعـه جـزء   ... بيماري و 

. اتالف وقت نيست
با شناخت از اهداف كتـاب مـدت و نـوع مطالعـه را     .4

... مشخص كنيد مثال مطالعه اجمالي، مطالعـه دقيـق و   
العه شما ابتدا  اجمالي و لذا بهتر است مط. داشته باشيد

.سپس كلي باشد
براي ايجاد انگيزه در شروع مطالعه سـواالتي را بـراي   .5

خودمطرح كنيد ودر حـين مطالعـه بـه دنبـال جـواب      
االت باشيد تا هم ايجاد انگيزه كـرده باشـيد و هـم    ؤس

.مطالب بهتر درك كنيد
دلهره و اضطراب عدم موفقيـت را در پـيش داشـته و    .6

ي شكست سوق خواهدداد بـه شكسـت   شما را به سو
فكر نكنيد و هر گونه دلهـره و اضـطراب را بـا ايجـاد     
تفكرات مثبـت و اعتمـاد بـه نفـس از بـين ببريـد از       
اضطراب هاي متفرقه بكاهيد مثالً شـب امتحـان نتـايج    
فوتبال را دنبال نكـرده و حتـي اگرامتحـان قبلـي هـم      

بـه  رضايت بخش نبوده به آن فكر نكرده و تحليل آنرا
. فرصت مناسب موكول كنيد

به همه مسائل و موضوعات زندگي خود با نظر مثبـت  .7
تفكـر  ،نچه نيسـت آبنگريد به آنچه هست فكر كنيد نه 

. منفي آثار زيانباري را در پي خواهد داشت

براي به خاطر سپردن و يادآوردن هر مطلب بايد تمركز .8
حواس داشته باشيد يعني افكار ديگـر را بـه ذهـن راه   
نداده و به صورت تلقيني هم كه شده بايد تمركز پيـدا  
كنيد زيرا وقتي شما به چيـز ديگـري فكـر مـي كنيـد      

. تواند مطلبي را به خاطر بسپاردحافظه نمي
زماني كه تمركز شما در مطالعه از بين مي رود هرگـز  .9

. مطالعه نكنيد كه باعث دلزدگي شما از مطالعه مي شود
فهميده و به خاطر رامطالبحتي االمكان سعي كنيد.10

بسپاريد زيرا مطالبي كه طوطي وار حفظ شـده انـد   
. خيلي زود فراموش خواهند شد

يدهاي اول كتاب دلسرد شـد اگر با خواندن قسمت.11
نبايد دست از مطالعه برداريد زيرا دلسـرد شـدن در   

. وهله اول مطالعه براي همه افراد امري عادي است
ساعت بيشتر نشود و بـين  2تا 5/1زمان مطالعه از .12

. ساعات مطالعه هرگز نخوابيد
ـ  . تكرار.13 له در يـادگيري  أمهمترين واساسي تـرين مس

. است
در به خاطر سپردن مطالـب سـعي كنيـد مطالـب را     .14

را در ذهن تكرار كنيـد زيـرا   بفهميد بعد خالصه آن
يادآوري مطالب خوانده شده باعث يادگيري بهتر مي 

. شود
هاي گوناگون دارد كه يكـي  عه علتخستگي درمطال.15

نها سطحي مطالعه كردن است لذا عميق مطالعـه  آاز
. ايد دست بر نداريدكرده و تا مطلبي را درك نكرده

نظمـي اسـت لـذا ضـمن     بـي ،عامل ديگر خستگي.16
رعايت دقيق زمان و مكان مطالعه تالش كنيد وسايل 

.و كتب اضافي را از اطراف خود جمع كنيد
آمـده  مستمر و طوالني اگر خستگي پيش در مطالعه .17

مي توان به عنـوان تنـوع بـه مطالعـه كتـب ديگـر       

اي مجدداً مطالعه منبع اصلي را پرداخت و در فاصله
. از سر گرفت

مي توانيد به هنگام خستگي كف اتاق بدون اسـتفاده  .18
از بالش دراز كشيده، دستها را در طرفين قـرار داده،  

ها را براي ذاشته و چشمگتمام عضالت بدن را آزاد
چند دقيقه بسته و با تلقـين كلمـاتي آرام بخـش در    

. اي شاد پيدا كنيدذهن روحيه
براي يادگيري و يادآوري بهتر بايد نكـات اصـلي از   .19

جزئي را تفكيك كرده و در پايان هـر فصـل نكـات    
. اصلي را در ذهن مرور كنيد

رد بهتر ها و يا تيترهاي زيادي داعنوان،هااگر كتاب.20
بندي كـرده تـا در بـه خـاطر     ها را طبقهاست عنوان

. سپردن مطالب دچار اشكال نشويد
نويسي نويسي و يا حاشيهبرداري، خالصهبا يادداشت.21

نيد مطالبي را كه نياز به انديشه و تفكر بيشتري اتومي
ر بـه خـاطر   تدارد و يا بايد انها را حفظ كنيد راحت

.بسپاريد
اني را بياموزيد و تمرين كنيـد كـه   سعي كنيد تندخو.22

جويي در وقت و تند بخوانيد تند خواني باعث صرفه
. شودتمركز حواس مي

.برداري را حتماً بياموزيد و به كار بنديديادداشت.23
خط كشيدن زير عبارت و مطالب مهم دربازخواني و .24

. تمركز بيشتر روي آنها موثراست
ضــروري غيــرهنگــام مطالعــه از دوبــاره خــواني .25

ها عادت دارند يك كلمه را چنـدبار  بعضي. بپرهيزيم
تكرار نمايند براي رفع اين نقص يـك كاغـذ سـفيد    
برداريد و همانطور كه مطالعه مي كنيد كاغذ را روي 
كلمات جلو ببريد تـا اگـر چشـم شـما عـادت بـه       

. برگشت هم دارد كلمات را نبيند



فته سعي كنيد زمان مشخص را در هر روز در نظر گر.26
كه در همان ساعت به هيچ كـاري ديگـري   و طوري

. عه كنيدلاطنپرداخته و فقط م
هرگـز در ضــمن حركــت مطالعــه نكنيــد يكــي از  .27

مطالعه هنگام حركت بـه همـان   : پزشكان مي گويد 
اندازه خطرناك است كـه پـيچ گوشـتي را در كـره     

.چشم كرده و بچرخانيد
ز دراز به وضعيت بدن به هنگام مطالعه  دقت شـود ا .28

كشيدن به حالت لميده و نـاموزون و در رختخـواب   
نباشدلذا اتـاق خـواب و اسـتراحت، بـراي مطالعـه      

. مفيدنيست
زمان مطالعه به كار ديگري نپردازيـد ماننـدبازي بـا    .29

. كه عامل حواس پرتي هستند... كليد، تسبيح و 
اگر مطلبي را درك نكرديد با كشيدن خط زير آن و .30

.سوال مجدداً پيگيري نماييديا گذاردن عالمت 
براي هدفتان تالش كنيد فقـط آرزو كـافي نيسـت،    .31

براي تقويت روحيه خود هدفتان را در ذهن تجسـم  
كرده و هرگونه ترديد در رسيدن بـه هـدفتان را دور   

. كارندبريزيد كه ترديدها خيانت
مطالعه روي جزئيـات  هنگام اگر امتحان تستي است .32

اي حافظه اسـتفاده كنيـد و   هتمركز كرده و از روش
اگر امتحان تشريحي است اطالعات وسيعي در مورد 

.موضوع به دست آوريد
توجـه  ) زيـاد خوانـدن  (به هنگام مطالعه به كميـت  .33

.بلكه به كيفيت توجه كنيد. نكنيد
براي هر درس به ميزان اهميـت آن وقـت بگذاريـد    .34

دروسي كه ضعيف هستند و يا دروسي كـه ضـريب   
...باال دارند و

شب امتحان شب يادگيري نيست بلكه شب مـرور و  .35
.يادآوري است

ها داريـد  اگر فرصت اندكي براي مطالعه دقيق درس.36
بهتر است فقط به يـادگيري نكـات اصـلي و مـرور     

. رئوس مطالب بپردازيد
مرور مطالب به معناي دوبـاره خـواني و يـا حفـظ     .37

درس بـه  ها نيسـت بلكـه اگـر قـبالً    مطالب و فرمول
ي خوانده باشيد براي مرور به يادداشتها نگـاهي  خوب

انداخته و زير مطالب مهـم را خـط بكشـيد و فقـط     
. ارتباط آنها را با ديگر مطالب در يابيد

مطالعه مطـالبي كـه انتظـار داريـد جـزء سـواالت       .38
اگـر چـه   . نتيجه بخش خواهند بـود ،امتحاني باشند

پـذير نيسـت ولـي بـا     بيني دقيق سواالت امكانپيش
هاي گذشته و يـا تاكيـد   اوراق امتحاني ساليبررس

توانيد محدوده سواالت را معلم به هنگام تدريس مي
. حدس بزنيد

بهترين زمان براي يادگيري اولين فرصت است، بهتر .39
است بالفاصله بعد از توضيحات و تدريس با دقـت  

.بيشتري همان درس را مطالعه كنيد
عمل كرديـد دلگيـر   اميدوار و با روحيه باشيد اگر بد.40

نشويد وقتي خدا هست هيچ دليلـي بـراي نااميـدي    
. نيست پس به او توكل كنيد

نكته مفيد درباره نحوه 40
مطالعه و امتحان

:تهيه و تنظيم 
سيدحسين رضوي 

كارشناس ارشد مشاوره 


