
بِسم اهلل الرّحمن الرّحیم

داهی ردخشانسازمان مّلی رپورش استع دا
تهران5حّلی دوره اّول عّّلمهدبیرستان 

نهممشاوره پاهی گروه 



«خود»مدرییت مهارت اهی حیحنحوه مطالعه ص 

!رتکمی  حرف اهی خودمانی



روش صحیح مطالعه

کاهش زمان مطالعه•

افزایش میزان یادگیری•

افزایش زمان نگهداری مطالب در حافظه•

به خاطرسپاری مطالبآسان تر شدن •

بهبود عادات مطالعه چه فوایدی دارد؟



روش اهی مطالعه
خواندن بدون -1

نوشتن
خط کشیدن -2

حاشیه نویسی-3زیر نکات مهم

کلید برداری-5خالصه نویسی-4
خالقیت و طرح -6

شبکه مغز



خواندن بدون نوشتن
!پویاستمطالعه روندی فعال و •

یدر یادگیرهمه جانبه و لزوم حضور فعّال •

مرورهای بعدیتسهیل•



کات مهم خط کشیدن زری ن
مطلبدرکویادگیریبرتمرکزوجودضرورت•

کشیدنخطبرمطلبدرکتقدم•



حاشیه نویسی
اصلیمتون کمتر از اولویت مطالب با درست یادگیری روش •



خّلصه نویسی
مزیت خالصه نویسی نسبت به حاشیه نویسی•



کلید ربداری 
کلیدیکلماتمهمنقش•

کلیدیکلماتتعریف•

برداریکلیدازهدف•



خّلقیت وطرح شبکه مغزی
مغزیشبکهطرحاجرایصحیحروش•

مطالبمروردرمغزیشبکهطرحنقش•

درسیمطالعهبازدهافزایش•



ط مؤثّر
ت انسان های دارای ارتبا

پنج عاد

عامل بودن

مالمت نکردن اوضاع و 
شرایط

حیطتوانایی پاسخ گویی به م

اولویت دهی به امور مهم تر
ایجاد مدیریت خویشتن

خصیصه بشری4مستلزم 

خودآگاهی

تخیّل

شعور

اراده ی آزاد

برنده/نگرش برنده
جویایی منافع متقابل

نوع نگرش اشتباه دیگر3

بازنده/برنده

برنده/بازنده

بازنده/بازنده
نابتدا گوش دادن، سپس گفت

بازسازی خویشتن

جنبه جسمانی

جنبه معنوی

جنبه ذهنی

عاطفی/جنبه اجتماعی

مثال



مهمچند توصیه 

مطالعهموثرزمانازحداکثریاستفاده•

مطالعهکاراییدرتغدیهنقش•

فراگیریحیندربردارییادداشتلزوم•

مطالعهدرگذاریهدف•

درسیریزیبرنامهلزوم•

صحیحنحوه)کردنمطالعهوخواندنتفاوت•
(مطالعه

متفاوتدروسدرمطالعهروشتفاوتدرک•

بعدیوقبلیمطالببینپیوندبرقراری•

مهمچند توصیه 

درسهرصحیحمطالعهنحوه•

فعّالمطالعه•

بیشترتسلّطبرایارائه•

مطالعهدرجزءبهکلروند•

مطالعهمحیطتاثیر•



:می گویندآزمون هاازبعدماعزیزدانش آموزانبرخی:سؤال
.(آوردمکموقت)کنمحلنتوانستمولیبودم،بلد»

دهید؟توضیحراعلتمی توانید

موضوعبرکاملاشرافعدم•زمانمدیریتعدم•

.ذهن به عنوان یک فاعل باید با مطلب درگیر شده و انتقال اطالعات و استدالل را انجام دهد•

.آموختن این کار فقط از طریق آموزش به تجزیه و تحلیل عادت کرده باشد•



خود مدرییتیمهارت اهی 
گفتاروبیاننحوۀومحتواکنترل•

خودکنترلیندادندستاز•

دشوارکارهایبهدادناولویت•

خودبهدادنپاداش•

تعللووسوسهروی،زیادهبامقابله•

باوریخود•



کّلم آخر
مجازیزمان در کالس های کنترل کیفیت و ❑

جزوه نویسی❑

بزرگکوچک و ارزشیابی های و کوئیز، آزمون آمادگی مداوم برای ❑

آداب ارتباط مجازی❑

ساماندهی افکار و خیاالت و رؤیاها به سمت تصمیم گیری های جدّی❑



داهی ردخشانسازمان مّلی رپورش استع دا
هراندبیرستان عّّلمه حّلی ت 

موفّق و مؤیّد و به دور از 
!کرونا باشید، انشااهلل

نهممشاوره پاهی گروه 


