
  مراحل برنامه ریزی درسی

 

 

روز و  دانش آموز برای اینکه پیشرفت تحصیلی خوبی داشته باشد باید یادگیری او به یک

شده و دانش  همگام با تدریس دبیر باشد در غیر این صورت مطالب درسی روی هم انباشته

یادگیری مطالب انباشته شده  آموز رغبت نمی کند به آنها بپردازد و با توجه به این که در

پایین می آید و پس از مدتی احساس ناتوانی و  احساس ناتوانی می کند ، اعتماد به نفس او هم

توصیه می شوددانش آموزان عزیز از همین ابتدای سال  درماندگی می کند.بنا بر این

طالبی که ریزی که در زیر آمده است عمل نمایند تا هر روز م تحصیلی طبق مراحل برنامه

 .است را یاد بگیرند مربوط به همان روز

این مراحل مطابق با اصول علمی یادگیری و فراموشی تنظیم شده و در سایر قسمت های 

وبالگ دالیل علمی ارائه شده است. دانش آموزانی که عالوه بر دروس مدرسه کالس   همین

برای کالس های خارج های ورزشی یا آموزش زبان هم دارند الزم است زمان صرف شده 

از مدرسه را از زمان برنامه ریزی در منزل خود کم نمایند و وقت باقی مانده خود را به دو 

قسمت تقسیم نمایند و قسمت اول را به دروس برنامه امروز و قسمت دوم را به دروس برنامه 

دقیقه  30یا  25فردا اختصاص دهند. در این صورت بطور طبیعی هر جلسه یادگیری شامل 

خواهد شد و زمان اختصاص داده شده به تلویزیون یا کامپیوتر یا تفریح و سرگرمی بسیار 

 مختصر و کم خواهد بود.

 مراحل برنامه ریزی درسی عبارتند از : 

 نهار-1

 دقیقه 60تا  30خواب به مدت -2

و حداکثر  30نوشتن تکالیف و مرور دروس برنامه ی امروز برای هر درس حداقل -3

 19یا  18دقیقه استراحت.این مرحله باید تا ساعت  20تا  15قیقه و پس از هر درس د45

 تمام شود.

دقیقه و پس از 45و حداکثر  30مطالعه ی دروس برنامه ی فردا برای هر درس حداقل -4

 تمام شود. 22دقیقه استراحت.این مرحله باید تا ساعت  20تا  15هر درس 

 دقیقه 5تا 2ز تدریس دبیر به مدت نگاه کردن به درس جدید قبل ا-5

http://www.atieh-school.ir/home/index.php?option=com_content&view=article&id=133:%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C&catid=24:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87&Itemid=353
http://www.atieh-school.ir/home/index.php?option=com_content&view=article&id=133:%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C&catid=24:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87&Itemid=353


 از طلوع آفتاب  دقیقه تا قبل 30و 22و حداکثر 22خواب از ساعت -6

 روش های یادگیری :

حاصل می شود اما روش های دیگری هم وجود دارد که  خواندنبیشتر یادگیری ما از طریق 

ی یادگیری بهتر یادگیری و یادآوری مطالب را برای ما راحت تر می کند. ما می توانیم برا

 عالوه بر خواندن درس از روش های زیر هم کمک بگیریم:

 نوشتن-

 گوش کردن-

 آرام  از حفظ گفتن برای خود با صدای -

 


