
 
 شنيدن و يادداشت برداري

. برداري خوب پا به دانشگاه گذارند اما هميشه اين طورنيست رود با توانايي يا د داشت با اين كه از دانشجويان انتظار مي
كند و بنابراين مهارتهاي خوب گوش دادن ويادداشت برداري آنها ضرورتا بايد بهتر  دبيرستان اين توانايي را ايجاب نمي

 .گردد
 .شنونده فعال و مثبتي باشيد:  كنيد  سعي

يعني معموال زماني كه توجه ( دقيقه دوم ٢٠در طي . هاي اول بنشينيد، نه چيزي بخوانيد ونه صحبت كنيد چگونه؟در رديف
 .گيري توجه ويژه خودرا حفظ كنيد و تا آخرين دقايق، تا زمان ارائه خالصه يا نتيجه)دهيد خودرا از دست مي

 .يرنده فعال و مثبتي باشيديادگ: سعي كنيد
 .هايي براي دريافت پاسخ در كالس شركت جوييد چگونه؟ با عالقه به مطالب درسي با طرح پرسش

قدم شدن در ارائه كنفرانس و از قبل خواني مطالب  توانيد اين كار را با انديشيدن دربارة موضوع درسي، و پيش شما مي
 .) اي شما دشوار است، مورد اخير به ويژه برايتان سودمند استاگر حفظ كردن مطالب بر(درسي انجام دهيد 

 .با توجه ويژه به مطالب اصلي، يادداشتهاي دقيق برداريد: سعي كنيد
 چرا؟ممكن است نكته اصلي آن جا باشد،اگرچنين است، آن را يادداشت كنيد

ي كالم استاد، زبان بدني يا آنچه در چهره و حركات افزون بر آن، در پي نكات تأكيدي برآييد؛ يعني يافتن آن نكات از ال به ال
اگر فكر مي .خواند  دست وبدن او مشهود است ويا زماني كه استاد مطلبي را به دقت ازروي يادداشتهايش براي شما مي

 .هايتان يا استاد نشان دهيد هايتان را به همكالس كنيد نكته اصلي را دريافت نكرده ايد، يادداشت
 . به هنگام يادداشت برداري بين مطالب كمي فضاي خالي بگذاريد:سعي كنيد

اين روش . هايتان به حد كافي جا داشته باشيد چرا؟شما بايد براي نوشتن مطالب به زبان خودتان و افزودن آن به يادداشت
.  مطلب را بياموزيددانستيد، در سطحي ژرفتر كند تا با يكپارچه كردن مطالب فعلي با آنچه از قبل مي به شما كمك مي

 . كند هايتان، يافتن مطالب را به هنگام مطالعه برايتان آسانتر مي همچنين گذاشتن فضاي اضافي در يادداشت
 . دقيقه يادداشتهاي خودرا مرور كنيد١٠ ساعت براي هر كالس ٢٤در خالل : سعي كنيد

 .دهيد ي درصد از مطالب را از دست م٨٠ تا ٥٠چرا؟زيرا در غير اينصورت شما 
 .هاي خود را طوري تنظيم كنيد تا بتوانيد به طور مؤثري مطالعه كنيد يادداشت: سعي كنيد

هايي است كه به هنگام  چگونه ؟قسمت وسيعي از حاشيه سمت راست صفحه را خالي بگذاريد، اين جا جاي نوشتن پرسش
ها را بپوشانيد يا  يادداشت. ه راحتي برگردانيدشود  پشت صفحه را خالي بگذاريد تا صفحه را ب خواندن برايتان مطرح مي

 .ايد، پاسخ دهيد هايي كه ضمن مطالعه طرح كرده صفحه را به پشت برگردانيد و به پرسش
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