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  9   مقدمه             

 
 مقدمه

 اهميت و ضرورت مطالعه كردن

...  که هر روز در زمینه های علمی، هنری، سیاسی واقتصادی و 21 دردنیای متغییر قرن
یک اتفاق تازه می افتد و خط جدیدی به راه می افتد کتاب و مطالعه جایگاه ویژه ای دارد و 

هر کسی در هر شغل و مقامی الزم است به . سابق کار افراد منحصر به فرد نیست دیگر مثل
 طور مرتب مقداری از وقت خود را به مطالعه اختصاص دهد.

نگاهی گذرا به علل پیشرفت کشورهای جهان، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه و 
های آنها در سایه توجه عقب مانده، مبین این واقعیت است که بخش عظیمی از این موفقیت 

شان به نسل نوجوان و جوان و سرمایه گذاری در جهت رشد و پرورش استعداد های آنان بوده 
در جوامع پیشرفته دنیا که اهمیت مطالعه و خواندن مطالب مختلف بر مردم آشکار شده . است

م مطالب یکی است، بهبود وضع مطالعه و راه های صحیح و تسریع در این امر و درك بهتر و فه
 . از اقدامات مهم آموزشی محسوب می شود

در جوامع مترقی روشهای درست مطالعه نه تنها در ضمن آموزش دروس مختلف 
های  گیرندگان ارائه می شود، بلکه دوره های کوتاه مدت و بلند مدت روش آموزشگاه ها به یاد

راد عالقه مند دایر شده های سریع خواندن و مفهومی برای تمامی اف درست مطالعه و روش
است و جهت شرکت جستن مردم در این دوره ها آنان را به عوامل مختلف مورد تشویق و 

 ترغیب قرار می دهند.

متاسفانه از آنجا که فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در جامعه ما هنوز جایگاه خود را به 
ید برای ایجاد رغبت و عادت در دست نیاورده است و از وضعیت نا مطلوبی برخوردار است، لذا با

چاره اساسی ... کودکان و نوجوانان به مطالعه خواندنی های مطالب جدی، علمی، فنی و شغلی و
 .اندیشیده شود

رشد . مطالعه، همانند انجام هر کار یا فعالیت دیگر، نیازمند استفاده از روش درست است
. به کمیت و کیفیت مطالعه او بستگی داردو شکوفایی استعدادها، توانایی ها و دانش هر انسان 

اگر به دقت بررسی کنیم خواهیم دید که یکی از دالیل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان این 
است که شیوه مطالعه آنها بر طبق روشها و اصول صحیح مطالعه نیست و نه اینکه لزوماً کم 

ب پایین آمدن سطح کارآیی و و بهداشت مطالعه موج اصولرعایت نکردن . مطالعه می کنند
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. بازدهی انسان، تضعیف روحیه، کاهش اعتماد به نفس و خستگی و دلزدگی از مطالعه می شود

واقعیت این است که در دنیای امروز که عصر اطالعات و نبرد اندیشه ها و مغزهاست و انسان با 
جه است، نمی توان با همان موا....  ده اطالعات اعم از کتاب، مجله، روزنامه وــوه فزاینــانب

 . درجهان امروز مطالعه، ضرورت پیشرفت است. روش های قدیمی پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  11   کنکور دوران             

 
 کنکوردوران 

دانش آموز ممتاز و موفقي  وایام امتحانات  چه کار کنم که در دوران تحصيل

 باشم؟؟؟

، سعی کنید در ایام تابستان -1

کتابهای علمی و کتابهای 

مربوط به رشته ی 

لی یا شغلی که تحصی

دوست دارید ، بخوانید و 

اطالعات عمومی قوی در 

وقتی کسی از  "در زمینه های مورد عالقه تان( داشته باشید. مثال "هر زمینه ای)مخصوصا

شما پرسید ، می خواهی چه کاره شوی؟ و یا چه رشته ای را دوست داری؟ باید بتوانید ، بی 

قی ) نه بر اساس حرف عامه ی مردم ( به او پاسخ درنگ و با ارائه ی اطالعات موثق و منط

 دهید.

با پیش مطالعه ی قبلی سر کالس درس حاضر شوید. همیشه سر کالس ، حرفی برای زدن  -2

  داشته باشید.

با یک روحیه ی فعال و شاداب سر کالسهای درس شرکت کنید. با همکالسی های خود  -3

دروس به هم کنید تا دست آخر خدا هم رقابت سالم داشته باشید و سعی کنید در یادگیری 

 به شما کمک کند.

با دقت و تمرکز فراوان به درس گوش کنید و هر جایی که ابهامی بود، از معلم خود )نه از  -4

ذهن شما انباشته شوند و  دانش آموزان دیگر( بپرسید. نگذارید اشکاالت و ابهامات، در

 .بزودی تبدیل به یک ضعف علمی بزرگ شوند

روز را همان روز در خانه بخوانید و کمی از تمرینهایش را حل کنید. این کار کمک درس هر  -5

در ذهن شما حک شود ، چون تازه آنرا آموخته اید و یادگیری اولیه،  "می کند ، مطلب کامال
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در ذهنتان وجود دارد ، پس با یک مرور بالفاصله ،مراحل یادگیری در ذهن را کامل  "کامال

 می کنید.

د متن کتاب را خوب بخوانید و مثالها و تمرینها را بدون توجه به حل آنها، خودتان سعی کنی -6

حل کنید. )استفاده از حل المسائل ، فقط به افرادی که غیر حضوری درس می خوانند ، 

ها و استفاده از معلم و  توصیه می شود( اگر کسانی که فرصت شرکت در کالس

)تنبلی ذهن ، عدم تالش  ا استفاده کنند ، به جز ضررها دارند، از حل المسائل ه همشاگردی

کافی برای یافتن جواب ، کاهش روحیه ی خالقیت و ارائه ی راه حل های جدید و ابتکاری 

 و...( ، چیزی عایدشان نخواهد شد. 

دروس برنامه ی فردا را مرور کنید و همیشه با آمادگی کامل برای امتحان کالسی یا درس   -7

 کالس حاضر شوید.جواب دادن، سر 

سعی کنید عادت کنید که شبها زود بخوابید و صبح زود از خواب بیدار شوید تا هیچگاه دیر  -8

به مدرسه نرسید.)با این کار هم به همه ی کارهایتان می رسید و هم همیشه سرحال و 

دقیقه با موسیقی  10شاداب و پرانرژی خواهید بود.(. بهتر است هر روز صبح حتی اگر شده 

 رمش کنید ، تاثیر اعجاب انگیزی در روحیه ی شما خواهد داشت.ن

در اوقات فراغت)زنگهای تفریح ، زنگهای بیکاری و...( در مدرسه، دروس را برای یکدیگر  -9

توضیح دهید.) این روش بسیار خوبی است برای اینکه بفهمید که خودتان هم درس را 

استفاده می کنند، در ضمن این کار باعث فهمیده اید یا نه؟ و هم دیگران از معلومات شما 

 می شود احساس خیلی خوبی نسبت به خود و کالس و درس و مدرسه داشته باشید.(

قبل از هر امتحان ، سواالت امتحانی سالهای گذشته ی هر درس را گیر بیاورید و در خانه ،   -10

 به صورت آزمایشی امتحان دهید.

ایط پذیرش مدارس و موسسات مختلف چه در اهمیت شرط معدل)چه در کنکور، چه در شر -11

واضح و آشکار است .پس سعی کنید با  "استخدام در ادارات و شرکتهای مختلف و...( کامال

حداکثر معدل ممکن، دیپلم بگیرید. البته این مسئله نباید باعث شود که شما فکر کنید 

ی بگردید که به هر ارزش نمره از فهم و یادگیری دقیق مطلب بیشتر است و دنبال راهها

 قیمتی که شده نمره تان باال شود، نه!!!
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نمره ی باال همراه یادگیری کامل مطالب ارزشمند است وگر نه دیر یا زود )سر جلسه ی 

 کنکور( دست شما رو خواهد شد!

سعی کنید همین االن ، به این مسئله که هدفتان از درس خواندن و ادامه تحصیل و...  -12

ید و برای این سواالت پاسخهایی داشته باشید که برای شخص چیست ، خوب فکر کن

خودتان )نه برای آشنا و در و همسایه و فامیل( قابل قبول باشد ، بعد بر اساس این پاسخها ، 

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را بنویسید و برای رسیدن به تک تک آنها دنبال راه حل 

  بگردید.

ی خود را در طول تحصیالت از دست نخواهید داد و همیشه  با این کار، هیچوقت انگیزه

 انرژی الزم برای درس و کار را خواهید داشت.

از همین االن)از دوران دبیرستان( ، استفاده از جدول برنامه ریزی را آغاز کنید تا بتوانید  -13

 مهارتهای مدیریت زمان خود را افزایش دهید.

ش و تفریح سالم اهمیت دهید تا بدنتان همیشه همیشه سعی کنید به تغذیه ، خواب، ورز -14

سالم و با نشاط باشد ،)شما می توانید یک فعالیت ورزشی مورد عالقه تان را در کنار درستان 

داشته باشید و آن فعالیت یکی از اوقات تفریح و شادابی شما باشد( زیرا که به تبعیت آن ، 

 و ثبت اطالعات ، خواهد بود. ذهن و فکرتان هم همیشه باز و آماده برای دریافت

یعنی شما تست می زنید که  یادتان باشد، تست یک وسیله ی آزمایشی است نه آموزشی !!! -15

ببینید مطالب آن درس را خوب یاد گرفته اید و با نکاتی که از متن کتابها بیرون کشیده اید، 

خ تشریحی، بخواهید اول تست نزنید تا بعد با مراجعه به پاس می توانید تست بزنید یا نه؟

نکته ی آنرا یاد بگیرید، بلکه اول کتاب را در حد عالی بخوانید بعد برای آزمودن معلومات 

البته می توانید نکات استخراج شده از تستها را هم به طور کلی یادداشت  خود تست بزنید.

 .کنید و بعدا آنها را مرور کنید

 

 



14  ه یک دانش آموز باید بداندآنچ     

 
 سراسري ان نهايی وآزمونو جمع بندي امتح ريزي وبرنامه مطالعه روش

 مرحله دو به را خود گذشته فرصت های مطالعاتی سالهای در موفق دانش آموزان
 :کردند می تقسیم

 به شود، می قبل شروع سال ماه مهر اول یا تابستان ابتدای از معموالً که : اول مرحله

 .می یابد اختصاص در دروس تسلط ایجاد و یادگیری

به  که است تست زدن و خالصه خوانی خالصه برداری، ن،فهمید شامل خود یادگیری
 و اضطراب آزمون، جلسات در وقت کمبود بی دقتی، مانند مشکالت طبیعی برخی وجود علت

 این سلطت .تسلط تبدیل کنیم به را خود یادگیری تکرار، و تمرین با تا است نیاز فراموشی
 .دهد می کاهش حدودی تا را مشکالت

 دروس جمع بندي به را شود می پایانی هفته 5  یا 4 شامل عموالًم که  :دوم مرحله

 .می پردازند

 شروع زمان

 قسمت این در .دارد آزمایشیی ها آزمون در نتیجه و مطالعه مقدار به بستگی شروع زمان

 :شوند می تقسیم گروه سه به دانش آموزان

 آزمایشی آزمونهای در خوبی خیلی نتایج حال عین در و خوانده اند زیاد که کسانی :اول گروه

 .کنند شروع خرداد 3 از گرفته اند میتوانند

گرفته  آزمایشی آزمونهای در خوبی نتایج حال عین در و خوانده اند زیاد که کسانی :دوم گروه

 .کنند خرداد شروع10 از توانند می اند

 آزمایشی یآزمونها در خوبی نتایج حال عین در و خوانده اند کم که کسانی :سوم  گروه

 .شروع کنند خرداد 22 از توانند می نگرفته اند

 

 

 


