
 چگونه زیست شناسی بخوانم؟

  

 خواندن ممنوع! مطالعه كن!

 "خواندن"گویند كه فقط كلمات را پشت سرهم بخوانی و رد شوي. در  بله..!! این دو تا با هم فرق دارند! خواندن به این می

بسيار فرق دارد! مطالعه  كردن "مطالعه"فهمد. اما  خواند و معنی آن را نمی ها را می شما فقط یك ماشين گویا هستيد كه كلمه

كنيد و  كنيد، ارتباط آن را با جمالت قبلی درك می معناي آن فكر می كردن فرایندي فعال است كه شما با خواندن هر جمله به

هدف شما تمام كردن هرجه زودتر كتاب نيست؛ بلكه هدف شما یادگيري هر  ،كنيد. در این فرایند بينی می جمالت بعدي را پيش

 تك مطالب است. تكچه بهتر 

كنيد.  اید فكر می چه خوانده كنيد و لحظاتی به آن خوانيد مكث می هایی كه می ي فعال شما بين عبارات و جمله در یك مطالعه

اید از كاغذ و مداد و كشيدن شكل و جدول و درخت  چه كه خوانده حتی ممكن است گاهی براي تجزیه و تحليل بهتر آن

اید سراغ  كنيد و تا آن پاراگراف را كامل یاد نگرفته وش شما هيچ پاراگرافی را یاد نگرفته رها نمیاستفاده كنيد. در این ر

 روید. پاراگراف بعدي نمی

 !هستم پس دارم، برمی خالصه 

انجام برداري صحيح  حال یك خالصه ایم. اما آیا تا به برداري هنگام مطالعه بارها و بارها شنيده هاي خالصه در مورد فایده

 نها وجود داردد: برداري نظرات مختلفی وجود دارد اما نكات مشتركی بين تمام آ ي خالصه اید؟ در مورد شيوه داده

 ( براي هر درس یك دفترچه یا قسمت مشخصی از یك دفتر را اختصاص دهيد.1

هاي خود شكل  كنيد و براي خالصه نویسی از هنر خود استفاده كنيد! از مدادها یا خودكارهاي رنگی استفاده ( براي خالصه2

 كه اثر هنري خودتان باشد! كنند؛ مخصوصا این ها به یادگيري كمك می ها و شكل بكشيد. رنگ

شود! پس تنها نكاتی  برداري باید خالصه باشد! اگر قرار باشد تمام مطلب را بازنویسی كنيد دیگر اسمش خالصه نمی ( خالصه3

 شوند و یا براي شما خيلی ناشناخته هستند. د كه فهم آنها مشكل است یا زود از ذهن پاك میعنوان خالصه یادداشت كني را به

 برداري. كند كه شما اول مطلب را فهميده باشيد. پس اول یادگيري بعد خالصه برداري وقتی معنا پيدا می ( خالصه4

وانيد با زبان و كلمات خودتان و حتی با زیان طنز ت برداري الزم نيست از زبان خود كتاب استفاده كنيد. شما می ( در خالصه5

 تري خواهيد برد. اتان لذت بيش هاي طوري موقع مرور كردن یادداشت مطالب را بنویسيد. این

ها وقتی است كه شما  برداري ایم! بهترین استفاده از خالصه برداري هرچه بگویيم كم گفته هاي خالصه و اما از خواص و فایده

زمانی كوتاه، كل یك كتاب را مرور كنيد )مثل شب امتحان یا یك هفته مانده به كنكور یا المپياد(. بنابراین با  خواهيد در می

تر از این  برید بسيار بيش اي كه بعدها از آن می كند، اما فایده ي شما را كم می برداري سرعت مطالعه كه خالصه وجود این
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