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 بــه نـــام خــــدا
 روش های خالصه برداری و نکته برداری همه دروس

 
بردارینویسی و نکتهخالصه  

اند. اگر به فواید آن ایمان دارید که تان گفتهها در مورد فواید آن براینویسی تاکنون زیاد شنیده باشید و احتماالً خیلیشاید در مورد خالصه
ترین اصول گویم که یکی از مهمدر غیر این صورت با اطمینان کامل به شما می ی این قسمت از مقاله نیست؛چندان نیازی به مطالعه

.برداری است که در سال گذشته به من خیلی کمک کردنویسی و نکتهی درسی، همین خالصهمطالعه  

شدم و تر میپایان سال نزدیکماند اما هر چه به هایم ناقص میکردم و گاهی خالصهمن هم در اوایل سال گذشته اهمیت آن را درک نمی
سزایی در کسب این رتبه برای تان خواهم گفت( واقعا نقش بههای خاص که برایجز درسها )بهمخصوصا بعد از عید، ضمن کامل کردن آن

.من پیدا کرد  

بار وقت زیادی بگذارید و اگر یک نظر بیاید؛ اما بدانیدگیر و غیرمنطقی بهشاید این کار برای خیلی از شما سخت، ناممکن و تا حدی وقت
 توانید فقط با نگاه کردن به خالصه،های بعد الزم نیست بار دیگر کل مطلب را بخوانید؛ بلکه میبرداری کنید، دفعهمبحثی را مطالعه و خالصه

نویسی نکرده باشید، قطعا افسوس تر شویم، اگر خالصهکل آن مطلب را یادآوری کنید. مطمئن باشید بعد از عید و هر چه به کنکور نزدیک
خواهید خورد و شاید آن وقت کمی دیر باشد؛ پس از همین االن به حرفم گوش کنید و مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد و بعداً کلی از من 

 تشکر خواهید کرد!!!

: ی کلی توجه داشته باشیدفقط به چند نکته  

تر شود مطالب، بیشکنید؛ این کار باعث می)هایل الیت(، حتما زیر مطالب مهم خط بکشید وکنیدمیوقتی برای بار اول مطلبی را مطالعه الف( 

های هایی که دفعهمجدد زیر آن را هم خط بکشید و به نکته اید،ای را از قلم انداختهی بعدی مطالعه اگر نکتهدر ذهنتان جای بگیرد، در مرتبه

تری بکنیدیشاید توجه بها خط کشیدهقبل زیر آن . 

هایی که با های کلیدی برای ما مهم هستند؛ کلمههای مهم و کلمهالزم نیست زیر کل مطالب کتاب خط بکشید، بلکه فقط نکته: نکته اول

.ی را پیدا کنیدی اول خیلی عمیق مطالعه کنید تا بتوانید این توانایتوانید سایر مطالب را هم یادآوری کنید؛ پس الزم است دفعهها میدیدن آن  

هایی را کنید، آن)هایل الیت(اند راهایی که خیلی مهمگذاری کنید؛ مثال آنهای مهم عالمتاست چند دورِ مختلف زیر نکته بهترنکته دوم: 

...آخرطور الیتری دارند، دورشان خط بکشید و همینکه اهمیت کم  

ر بفهمید و بهتکند مطلب را ها به شما کمک میداری از مطالب کنید. این خالصهبری دوم )یا سوم( مطالعه شروع به خالصهدر مرتبهب(  

زودی درک تری داشته باشید، مطمئن باشید اهمیت آن را بهتر مرور کنید و در حین مطالعه تمرکز بیشها را یادآوری کنید، راحتتر آنسریع
قط نیمی از یادگیری است و برای نیم دیگر آن نیاز به تکرار و تمرین دارید. خواهید کرد؛ پس آن را بسیار جدی بگیرید. خواندن یک درس ف

دهد تا بتوانید باشند.( حجم باالی مطالب به شما اجازه نمیبرداری یکی از اصول بسیار مفید و موثر در تکرار و مرور مینویسی و نکته)خالصه
های جامع که اگر خالصه نداشته باشید قطعا آورید؛ مخصوصا بعد از عید و در آزمونیطور کامل مطالعه کنید و قطعا وقت کم مها را بهتمام آن

.دچار سردرگمی خواهید شد؛ پس از همین امروز شروع کنید  

: های زیر توجه کنیدنویسی به نکتهدر حین خالصه  

 هایی راروی نکنید و کوتاه و مختصر بنویسید. کلمهزیادهقدر زیاد باشد که تفاوت چندانی با کتاب و جزوه نداشته باشد. تان نباید آنخالصه( 1
.ها بتوانید یک خط یا حتی یک پاراگراف را مرور و یادآوری کنیدبنویسید که با خواندن آن  
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ی دوم د از مرتبهنحوی که هر بار آن را دیدید تقریبا تمام مطالب مرور شود؛ اما به این دلیل گفتم که بعخالصه را از زبان خودتان بنویسید به(2
ی های مهم و کلیدی را تشخیص داده و در خالصهتر نکتهبرداری کنید چون این کار عمالً باعث شود راحت)یا سوم( مطالعه شروع به خالصه

را یادآوری کنید مثالً با دیدن آن بتوانید اکثر مطالب  خودِ شما ای باشد کهگونهاما باید به خود بیاورید. خالصه الزم نیست کاملِ کامل باشد؛

.موج و فار موج را یادآوری کنیدی تناوب و طولبا دیدن بتوانید برخی مطالب مربوط به دوره  

اید بیاورید نه عیناً چه را فهمیدهچنین در نوشتن خالصه، آنها زیاد باشد، هممطالبی را یادداشت کنید که مهم بوده و امکان فراموشی آن( 3
.عبارت کتاب را  

و وسواس زیادی به  کامالً به آن اعتماد داشته باشید اگر خالصه را با شرایطی که باال توضیح دادم نوشتید،»ترین نکته این که مهم( 4

.خرج ندهید  

 
ی درس ادبیات و زبان فارسینویسی و استفاده از خالصهی خالصهنحوه  

ی مطالعه و در نتیجه گفتم، این درس چند قسمت مختلف دارد که نحوهی ادبیات و زبان فارسی ی مطالعهطور که در قسمت نحوههمان
نویسی ی خالصهتوانم یک سری کلیات در مورد نحوهکند. اوال الزم است بگویم من فقط میها نیز با هم تفاوت میبرداری آنی خالصهنحوه

ی هر کس خودتان برای خودتان خالصه بنویسید؛ چون خالصهی خودم را به شما نشان دهم؛ ولی شما باید حتما بگویم و یک نمونه خالصه
.گویمی ادبیات وجود دارد که به شما میخورد؛ اما ابتدا یک سری کلیات در مورد خالصهتقریبا فقط به درد خودش می  

:شدهای زیر تشکیل میی من در درس ادبیات از قسمتالف( خالصه  

ها را های مهم خط بکشید، معنی آنخوانید زیر لغتی ادبیات هم گفتم، وقتی کتاب را میمطالعهی طور که در نحوههمان( معنی لغت: 1

شان( را ترند )شاید همههایی که مهمهایی که خط کشیدید، آنبرداری از بین لغتها را مشخص کنید. حاال برای خالصهیاد بگیرید و حتما آن
معنی را وارد کنید. از انتهای کتاب نیز حتما استفاده کنید، چون معنایی که در انتهای کتاب نوشته راه ی خود بیاورید و لغت به همدر خالصه

ی چنین در خالصهی خود بیاورید. همشده خیلی مهم است. حتی اگر برای یک کلمه چند معنی در انتهای کتاب ذکر شده، همه را در خالصه
قسمت و ی قسمت بهتری شکل بگیرد و برای مطالعهبندی بها مشخص کنید تا طبقهها ردرس پیش بروید و درسطور درس بهخود به
.تر باشدهای مختلف راحتآزمون  

اید، استفاده کنید و همه را کنار هم بیاورید و اگر الزم هایی که در کتاب زیرشان خط کشیدهبرای این قسمت نیز از لغت( امالی لغت: 2

.توانید بیاوریدر آن آمده را هم میای که آن لغت دبینید جملهمی  

ی آن را در انتهای این توانید نمونهکردم که مینویسی تاریخ ادبیات از یک جدول چهار ستونه استفاده میمن برای خالصه( تارخ ادبیات: 3

شد و بسیار آن را مرور بندی میقهستون شامل نام نویسنده یا شاعر، آثار، قرن و توضیحات. بدین ترتیب کامال برایم طب 4مقاله ببینید. 

. کنید بیان را آن آثار یا نویسنده کلی هایویژگی یا و …داری یا حماسی یا کردم. در قسمت توضیحات مثال مواردی مثل شاعر ادبیات پایمی
ها در ذهن تری از آنشود تصویر بهمیاده کنید؛ مثال یکی در میان آبی و نارنجی بنویسید چون باعث استف مختلف هایرنگ از حتما کنید سعی

.(برای تکمیل خالصه استفاده کنید حتماً حتماً های آنشما شکل بگیرد. )از اعالم و نکته  

های مختلف ادبیات هایی در مورد گونهها، نکتههر کتاب ادبیات چند فصل دارد که ابتدای اکثر فصل( در آمدها و ابتدای فصل ها: 4

 شما ادبیات یخالصه چهارم قسمت. دارد وجود مهمی نسبتاً هاینکته هاآن از برخی در که دارد وجود دیگر موارد یا( …)غنایی، حماسی و 
ی این ید. سعی کنید برای نوشتن خالصهبگیر یاد را هاآن منظم طوربه که نحویبه باشد هانکته این فصلبه فصل بندیطبقه شامل تواندمی

بندی کتاب را ی آن بتوانید خودتان در ذهنتان جملهنحوی که با مطالعهوار بنویسید بهصورت فهرستکلیدی را به های مهم وقسمت، نکته
.های مهم اکتفا کنیدنویسی نکنید و فقط به نکتهتکرار کنید. زیاده  
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الی کتاب بود. در های دیگر البهنکتههای بیاموزیم و های ادبیات من شامل نکتهآخرین قسمت خالصه( بیاموزیم و نکته های متفرقه: 5

ها یا برخی از ای را که در خودآزماییهای متفرقهها، نکتههای بیاموزیمبرداری از نکتهبندی و خالصهکردم عالوه بر دستهاین قسمت سعی می
های کتاب را در ی تمام نکتهیب چکیدهخوردم را وارد کنم و بدین ترتهای مختلف به آن برمیها و آزمونهای متن کتاب یا در تستقسمت
.ی خود داشتمخالصه  

ی ادبی، قرابت معنایی و زبان فارسی که های آرایهماند بخشکند. فقط میی ادبیات کفایت میقسمت برای خالصه 5از نظر من این 
ها را های پراهمیت آنتوانید نکتهداری ندارند. هر چند میبرام و چندان نیازی به خالصهای دیگر به شما گفتهها را در مقالهی آنی مطالعهشیوه

.ها را مرور کنیدبار بتوانید آنی خود بنویسید تا هرچند وقت یکدر خالصه  

:ی درس ادبیاتی استفاده از خالصهب( نحوه  

نویسی شما در پراهمیت است. بعد از آن که خالصهها نیز بسیار ی درسی کلیهطور کلی خالصهی ادبیات و بهنحوه و زمان استفاده از خالصه
رسد ی بعد میطریقی که گفتم خالصه کردید و کمی تست زدید، نوبت به مرحلهدرس ادبیات به پایان رسید و مثال چند درس را خواندید و به

ید بعد از گذشت حدود یک هفته، بار دیگر شود دیرتر مطالب را فراموش کنید(. باشود و باعث میها میای که موجب تثبیت آموخته)مرحله
توانید برای افزایش تسلط، تعدادی تست را تکمیل نمایید و بعد از آن اگر خواستید می ی خود را مطالعه کنید و اگر نیازی دیدید آنخالصه

اند خط بکشید و هر بار با رنگ متفاوتی ش شدههایی که زودتر فراموتر و آنهای مهمخوانید، دور نکتهی ادبیات را میبزنید. هر بار که خالصه
توانید در اید و میتر کردههای مهم را هر بار خالصه و خالصهترتیب مثال لغتتان کامال مشخص شود. بدیناین کار را انجام دهید تا برای

.این صورت همه را مطالعه کنید اید را بخوانید و در غیرهایی که دورشان خط کشیدهتری دارید فقط آنهایی که وقت کمزمان  

:پس توجه کنید که  

برداری ی ادبیات گفتم حتماً تمام موارد را در کتاب خود مشخص کرده و نکتهطور که در روش مطالعهنویسی همانقبل از شروع خالصه( 1
.کنید  

.ر به دردتان خواهد خوردمبحث ذکر شده در باال انجام دهید و مطمئن باشید بسیا 5ی درس ادبیات را در خالصه( 2  

.تان را مرور کنیدای بار دیگر خالصههفتهی یکزنی و وقفهپس از تکمیل خالصه، تست( 3  

.های متفاوت مشخص کنیدتر را با رنگهای مهمخوانید نکتههر بار که خالصه را می( 4  

 اند و توجه داشته باشید کهعنوان نمونهام؛ البته فقط بهگذاشتهتان های ادبیات خودم در سال گذشته را نیز برایچند نمونه از خالصه

.حتما خالصه بنویسید مخصوصاً در درس ادبیات که بسیار به من کمک کرد.خوردی هرکس فقط به درد خودش میخالصه  

 
نویسی عربیخالصه  

 
 الف( نوشتن خالصه

کنید و بعد از آن  بایست قواعد را بخوانید و خالصهی عربی میی اول مطالعهی عربی گفتم، در مرحلهی مطالعهی شیوهمقالهطور که در همان

د.زنید را به آن اضافه کنیی که میهایهای تستنکته :کنمنویسی عربی چند قسمت را به شما توصیه میمن برای خالصه   

های سخت که خیلی توانید برخی لغتی این قسمت میباشد. برای نوشن خالصهمبحث ترجمه میی عربی، اولین قسمت از خالصه( 1
ها نیز مهم است مثالً کنید را در یک صفحه بنویسید. همچین معنا و زمان برخی از فعلفراموش می  

نوشتمی <- کَانَ یَکْتُبُ »  «ماضی استمراری <- 
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ی ها ضروری است مثالً قواعدی مثل نحوههای ریزی باشد که دانستن آنواعد کلی و نکتهی عربی شما باید ققسمت دیگری از خالصه( 2

صورت نموداری وار و بهصورت شمارهبه را هااین تمامی کنید سعی. …های غیرمنصرف و ساختن فعل امر، انواع اسم مشتق، انواع معرفه، اسم
صورت تیتروار مثالً انواع اسامی مشتق را بنویسید و توضیحات در ذهنتان باشد ی خود بیاورید. الزم نیست زیاد توضیح دهید. فقط بهدر خالصه

.ها را به یاد آورید و در ذهن خود بگوییدو با دیدن آن تیترها توضیح  

دیدم یا های ریز مثالً در حد یک خط که یا در جزوه مینام داشت. نکته« نکات»ک قسمت دیگر داشتم و آن هم ی خود، یمن در خالصه( 4
نوشتم طوری که مثالً در دادم و پشت سر هم میکردم. یعنی به هر نکته یک شماره میخوردم را در این قسمت وارد میها به آن برمیدر تست

.نوشتمنکته در یک صفحه می 22 نوشتم و حدوداهر خط یک نکته می  

.قسمت را بنویسید 3گونه این ماند این که چهقسمت را داشته باشد تقریبا کامل است. فقط می 3ی شما این اگر خالصه *  

های من خالصهتوانید یک نمونه از وار بنویسید طوری که کوتاه باشد و هر بار سریع بتوانید تمام آن را مطالعه کنید. میسعی کنید خالصه *
.عنوان نمونه( در انتهای این مقاله مشاهده کنیدرا )فقط به  

 ب( استفاده از خالصه

چیز را در خالصه ننوشته بودم اما با نگاه کردن خواندم. هر چند همهام را میخواستم عربی را مرور کنم، ابتدا یک بار خالصهمن هر بار که می
دیدم، قسمتی که انداختم تا یادم بیاید و اگر الزم میآوردم. اگر یادم رفته بود به جزوه نگاهی میر مییک مطلب، توضیحات آن را نیز به خاط

.افزودمام را به خالصه میفراموش کرده  

مبحث  روز بعد از همان 3، 2ی عربی گفتم(، مطالعه کنید و ی مطالعهنحوی که در شیوهابتدا آن قسمت از عربی را که قصد مرور دارید )به
تان را بخوانید و در انتهای هفته، یک آزمون ای یک بار )مثالً ابتدای هفته( کل خالصههای آخر نیز سعی کنید حتما هفتهتست بزنید.در هفته

حت ها افزایش دهید تا در روز کنکور خیالتان از عربی راترِ خالصههای مختلف و مرور بیشجامع عربی بدهید. سرعت خود را با زدن تست
.توانیدباشد. مطمئن باشید می  

 
نویسی زبان انگلیسیخالصه  

نویسی رعایت کنیدهای زیر را پیش از خالصهنویسی زبان، مطلب خاصی برای گفتن ندارم. فقط حتماً مرحلهدر مورد خالصه : 

.ها و قواعد مهم را مشخص کنیدلغتابتدا باید یک بار کل درس را با دقت بخوانید و ( 1  

ها را در ها و قواعد و سپری شدن چند روز، کمی تست بزنید و دوباره سراغ متن کتاب بروید. این بار لغتپس از مشخص کردن لغت( 2

.ی خود وارد کنیدقسمتی از خالصه و قواعد را در قسمتی دیگر از خالصه  

ها به آن هایی که در متن درسهای متفرقه اختصاص دهید. مثال نکتهنگلیسی را به نکتهی زبان اتوانید یک قسمت از خالصهمی( 3

...های ترکیبی وخورید یا مثال نکتهبرمی  

ها را مرور کنید. آن قدر این خصوص لغتی زبان و بهدقیقه خالصه 45روز و روزی  2ای وقتی خالصه نوشتید، سعی کنید حداقل هفته( 4

.ها را با کاربردشان حفظ شویددهید تا تقریبا تمام کلمهکار را انجام   

های مختلف آن را بیاورید و حتی یک مثال نیز از هر کدام بزنید. سعی کنید اگر هم ی خود، برای هر لغت سعی کنید حتما معنیدر خالصه( 5

.تر شودی لغتتان گستردهشناسید یا در جایی دیدید حتما بنویسید تا دایرهمعنی یا متضادی نیز برای آن می  

 
ریاضینویسی خالصه  
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کنند. من هم در ابتدا تا حدی حرف برداری کرد و برای همین این کار را نمیهای ریاضی را خالصهشود درسکنند نمیها فکر میخیلی از بچه
ه شما گفتم، ی ریاضی بی مطالعهطور که در شیوهها را قبول داشتم اما اگر توضیحات من را گوش دهید شاید نظرتان عوض شود. همانآن

تر امکان دارد آن را فراموش کنید. فقط الزم است فهمید، دیگر کمریاضی را باید فهمید و بعد از آن خالصه نوشت. شما وقتی ریاضی رامی
های بعد فعهی خود یادداشت کنید. زیرا اگر خالصه ننویسید، دخورید را در خالصهها به آن برمیهای ریز که در تستها و نکتهبرخی از فرمول

دقیقه آن را مرور  5برای مرور یا مجبورید کل جزوه را ورق بزنید و یا اصالً مرور نکنید! در صورتی که اگر خالصه داشته باشید، فقط حدود 

رویدزنی میکنید و سپس به سراغ تستمی . 

:پس مراحل زیر را دنبال کنید  

.گفتم، درس را خوبِ خوب یادگرفته باشیدی مطالعه طور که در شیوهاول از همه باید همان( 1  

.ی طرح تست نیز آشنا شویدچنین با نحوهتان کامل شود و همبه تعداد الزم تست آموزشی بزنید تا یادگیری( 2  

ید، امکان دارد اکنید با این که یادگرفتههای مهمی را که احساس میبعد از گذشت چند روز، یک بار دیگر جزوه و کتاب را ورق بزنید و نکته( 3
.ی خود وارد کنیدها را نیز در خالصههای مهم آنها و یا نکتهتوانید چند نمونه از تستفراموش کنید، در خالصه وارد کنید. می  

.تر شودی خود اضافه کنید تا تکمیلی جالبی دیدید به خالصهبه مرور زمان اگر در تست ها نکته( 4  

تر این کارها را ، بتوانید سریع2ی بسیار کامل خواهید داشت. البته شاید در درس آمار و ریاضی یک خالصهاگر این مراحل را انجام دهید، 
زدم. کردم و اگر الزم بود تعدادی تست میهای آمار را در یک صفحه جا داده بودم و هر بار فقط آن را مرور میانجام دهید. مثال من فرمول

!جویی خواهید کردای مثلثات و تصاعد نیز، کلی در وقت صرفههنویسی فرمولچنین با خالصههم  

ی های مهم را در خالصهی یادگیری بسیار مهم است. وقتی کامال یادگرفتید، برخی از نکتهاما در درس دیفرانسیل و یا ریاضیِ تجربی مسأله
ها نیز توانید از تستزنی خیلی اهمیت دارد و می. تستی دیفرانسیل و یا ریاضیِ تجربی تست بزنیدخود بیاورید و هر بار پس از مطالعه

توانید بار دیگر جزوه را اید، میها را پاسخ ندادهکنید بعد از مرور خالصه، خوب تستها اضافه کنید. اگر احساس میهایی را به خالصهنکته
رده باشید، خیلی کم پیش خواهد آمد که به این مشکل برخورد بخوانید؛ اما بدانید اگر خوب در ابتدا درس را یاد گرفته باشید و خوب خالصه ک

.نویسی را بسیار جدی بگیریدها را پاسخ دهید. پس یادگیری اولیه و خالصهخوبی تستکنید و نتوانید به  

 
نویسی فیزیکخالصه  

ها فیزیک خیلی به من کمک کرد. وقتی درس فیزیک را خواندید و تمریننویسی ی فیزیک هم گفتم، خالصهی مطالعههمان طور که در شیوه
های کلی را ی خود بکنید. الزم نیست جزئیات را بنویسید؛ بلکه فقط فرمولهای مهم در خالصهها و نکتهرا حل کردید، شروع به نوشتن فرمول

.ها را یادآوری کنیدات آن مثال واحدها و کاربرد فرمولبنویسید و طوری بنویسید که با دیدن آن فرمول در خالصه، بتوانید جزئی  

کردم که درس را کامل نویسی نهایی را وقتی آغاز مینوشتم؛ چون خالصهها را میتقریبا فقط فرمول نویسی درس فیزیک،من در خالصه
کردم ممکن است فراموش کنم. که احساس می نوشتمهایی را میهای زیادی را از آن حل کرده بودم. پس فقط فرمولفهمیده بودم و مسئله

ی فیزیک هم گفتم، بعد از عید تقریبا فقط ی مطالعهطور که در شیوهنویسی فیزیک هم نسبتا مهم است. همانی استفاده از خالصهشیوه
یک بار خالصه و  ام،ا فراموش کردهکردم مطالب ردیدم و احساس میخواندم. قبل از آن نیز هر بار نیاز به مرور میهای فیزیک را میخالصه
کنم برای مرورهای خود حتما از رفتم )به صورت مضربی(. به شما هم توصیه میزنی مروری میخواندم و بعد از آن سراغ تستها را میفرمول

خیلی ضعف دارید و مطالب را ساعت تست بزنید. اگر دیدید  1دقیقه خالصه را مرور کنید و بعد از آن  15ها استفاده کنید. مثال خالصه
کردید؛ پس بار دیگر سراغ جزوه و کتاب بروید و سعی کنید مطالب را یادآوری کنید. البته اگر اید، بدانید باید زودتر مرور میفراموش کرده
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خوانید و با یک مرور کنید الزم است بار دیگر کتاب و جزوه را بهای مروری خود را درست انتخاب کنید قطعا هیچ وقت احساس نمیدوره
.نویسی فیزیک را جدی بگیرید و بدانید به شما خیلی کمک خواهد کردزنی به تسلط کامل خواهید رسید. پس خالصهخالصه و تست  

:های فیزیک خودم در سال قبل را در این جا آوردمهایی از خالصهنمونه   

 
نویسی شیمیخالصه  

درسی را در کتاب خود های کمکبهای جزوه و کتای شیمی تمام نکتهی شیمی هم گفتم باید برای مطالعهی مطالعهطور که در شیوههمان
:موردها را توضیح دهمخواهم این برداری کنید. االن میی کتاب خالصههای کتاب را نیز در حاشیهوارد کنید و حتی نکته  

های آموزشی بخوانید. نکتهخواهید یک فصل شیمی را بخوانید سعی کنید هم از کتاب، هم از جزوه و هم از کتاب کمکبار اولی که می( 1

ی بعد با دیدن آن وار وارد کنید، طوری که دفعهطور خالصهآموزشی را بعد از این که کامال یاد گرفتید، در کتاب درسی بهجزوه و کتاب کمک
تری نیاز دارد، بنویسید ای. البته اگر گاهی توضیح بیشصورت نکتههای مربوط به جزوه یادتان بیاید. مختصر بنویسید و فقط بهنکته، مطلب

.ولی سعی کنید مختصر باشد  

کنید؛ مثال در یک قسمت خالی صفحه بندی شده بازنویسی صورت طبقههای کتاب بههای مهم خودِ کتاب درسی را هم در حاشیهنکته( 2

ی خالی بین آید در صفحهی مرتبط از جاهای مختلف کتاب را کنار هم بنویسید تا درس را بهتر درک کنید.مثال من یادم میتوانید چند نکتهمی

دم؛ مثال حتی فرمول کردم ممکن است با هم اشتباه کنم نوشته بوهای آلی را که احساس می، تمام ترکیب2شیمی  5و فصل  4فصل 

.بودم نوشته ایحاشیه هاینکته و کاربردها راههم به نیز را …آسپیرین، سالیسیلیک اسید و   

نویسی هم کردم؛ یعنی در چند ورق های قبل گفتم، خالصهدانشگاهی، عالوه بر کاری که در مرحلهو شیمی پیش 2من برای شیمی ( 3

قدر که نوشتن مطالب در ای از آن در انتهای مقاله قرار دارد. البته آنبندی شده نوشتم که نمونهطبقهصورت ها را بههای مربوط به آننکته
تر مطالب در بندی بهها نیز برای طبقهها به دردم نخورد ولی آنکتاب درسی و مرور از روی کتاب درسی در اواخر سال به دردم خورد، خالصه

.کردم، خیلی مفید بودندها میونذهنم و برخی مرورهایی که برای آزم  

ای بکنید و یکی از ها و نمودارها توجه ویژهی مطالعه نیز گفتم به شکلطور که در شیوهبرداری، همانی شیمی و نکتهبرای مطالعه( 4

های ها و توضیحتما شکلبرداری در کتاب حباشد. هنگام نکتهها مینویسی کافی نیست، همین شکلهایی که برای مرور شیمی، خالصهدلیل
بندی مطالب ها را از قلم نیندازید. البته برای طبقهها را طوری مشخص کنید که در مرورهای بعدی و مخصوصا مرورهای نزدیک کنکور، آنآن

ی کتاب درسی هایی که در حاشیهنویسید و هم خالصههای جداگانه میهایی که در ورقخورد، هم خالصهها خیلی به دردتان میخالصه
.نویسیدمی  

د را ایهایی که خودتان مشخص کردهبرداری کنید که وقتی بعدا خواستید مرور کنید، اگر زیاد وقت نداشتید بتوانید سریع فقط نکتهطوری نکته
.های آن را چند ماه بعد خواهید فهمیدبخوانید. از همین االن این کار را جدی بگیرید و قطعا فایده  

 
 

 به امید موفقیت شما عزیزان 
 

 
 


