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 اوج خردمندی پس از ایمان به خدادوستی با مردم و 

نیکوکاری نسبت به هر نیکوکار و بدکار است. 
مفاتیح الحیات ص 525

 چگونگی و زمان های تکرار مطالب درسی
قسمت دوم

ب( زمان تکرار
تعداد دفعات تکرار مطالب درسی نیز اهمیت زیادی دارد و باید موردتوجه قرار گیرد »سؤال 
اصلی اینجاست که چه مقدار زمان باید برای مرور صرف شود؟ اگر این زمان زیاد باشد ما 
خود را درگیر مرور مطالبی می کنیم که هم اکنون هم به خوبی به یاد داریم )و زمان خود را 
هدر داده ایم( از طرفی اگر زمان کمی را صرف کنیم بعضی مطالب فراموش می شوند و این 
نیز مطلوب نیست«5 بنابراین پیش از پرداختن به زمان های تکرار دو نکته را موردتوجه قرار 

می دهیم:
نکته ی اول: درباره ی زمان های تکرار تاکنون تحقیقات زیادی انجام شده است. هرمان ابینگ 
هاوس6  ازجمله اولین افرادی است که این موضوع را موردتوجه قرارداد. نتایج برخی تحقیقات 
این  بر  عالوه  باشد،  یادگیری  به  نزدیک  فاصله ی  در  باید  تکرار  اولین  که:  می دهد  نشان 
تکرارهای بعدی باید در فواصل زمانی مختلف باشد. در برخی موارد زمان های تکرار این طور 
پیشنهاد می شود: یک روز بعد از یادگیری اولیه، یک هفته بعد! یک ماه بعد، سه ماه بعد و ...
افراد  همه ی  برای  را  تکرار  زمان های  نمی توان  فردی  تفاوت های  به  توجه  با  دوم:  نکته ی 
یکسان پیشنهاد کرد و یک نسخه ی واحد برای همه پیچید؛ زیرا این مسئله بستگی به چند 
موضوع دارد: ا- سادگی و سختی مطلب 2- زمینه ی فرد در آن موضوع 3- قدرت یادگیری 

و حافظه ی فرد
در نمودار شماره 1 فرایند یادگیری مؤثر بافاصله ی زمانی بهینه بین تکرارها و روند به خاطر 

آوردن یک موضوع در چندین روز آورده شده است.7

نمودار شماره 1

با توجه به آنچه گذشت و بر اساس تلفیق علم و تجربیاتی که در عرصه ی عمل به دست آمده 
است پیشنهاد عملی برای زمان های تکرار را می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

درس هایی که کالس دارید:
1. درس هرروز همان روز: یعنی پس ازآنکه معلم درس داد در همان روز درس داده شده 

درس  هفته  پایان  تا  حداکثر  و  بعد  روزهای  در  نشد  درصورتی که  و  شود  تکرار  و  مطالعه 
داده شده باید خوانده شود.

قبل خوانده شده  از کالس، درسی که در مرحله ی  قبل  از کالس: روزهای  قبل  2. روزهای 
مجدداً تکرار شود.

3. پنج شنبه، جمعه ها: این دور روز فرصت خوبی است که درس ها تکرار شوند و یا تکالیف 
انجام نشده در طول هفته انجام شود.

آزمون های  در  که  دانش آموزانی  آزمایشی:  آزمون های  از  قبل  پنج شنبه های  چهارشنبه،   -4
به  را  خوانده شده  مطالب  آزمون  از  قبل  پنج شنبه های  چهارشنبه،  می کنند  شرکت  آزمایشی 

سبکی که قباًل گفته شد تکرار کنند.
5. امتحانات مستمر معلم: امتحانات مستمر که معلم ها می گیرند یکی از فرصت های خوب برای 

تکرار بخصوص تکرار چند موضوع باهم است.
6. امتحانات نوبت اول و دوم: در امتحانات نوبت اول و دوم دانش آموزان نیمی از کتاب و 
سپس کل کتاب را مجدداً مطالعه می کنند و به شرطی که قباًل خوب خوانده باشند این امتحانات 

به تسلط دانش آموز بر مطالب درسی کمک می کند.
7 . آزمون های آزمایشی: چنانچه برنامه ی ساالنه ی آزمون های آزمایشی موسسه های آموزشی 

مالحظه نمایید آن ها نیز در برنامه ی خود تکرارهایی در نظر گرفته اند.
8. احساس فرد نسبت به فراموشی مطالب: حس شما نسبت به فراموشی مطالب خوانده شده 
مالک خوبی برای تکرار آن هاست. این حس در جریان آموزش و یا آزمون های مختلف به 
شما دست می دهد و متوجه می شوید برخی مطالب را فراموش کرده اید. مراقب باشید که این 

حس به »وسواس« تبدیل نشود!
درس هایی که کالس ندارید )برای کنکوری ها(:

1. درروند برنامه و سهمی که برای یک درس در نظر گرفته اید: به طورمعمول شما برای هر 
درس بر اساس ارزش آن درس در آزمون سراسری و نیاز خود سهمی در نظر می گیرید و 

برای بار اول مطالعه و تکرار می کنید.
2. پس از مطالعه ی چند بحث یا موضوع: داوطلبان آزمون سراسری در درس هایی که کالس 
)مطابق  کنند  تکرار  باهم  را  خوانده شده  مباحث  مبحث،  چند  مطالعه ی  از  پس  باید  ندارند 

روش هایی که قباًل گفته شد(
3. پنج شنبه، جمعه ها

4. چهارشنبه، پنج شنبه های قبل از آزمون های آزمایشی
5. آزمون های آزمایشی

6. احساس فرد نسبت به فراموشی مطالب

موفق و پیروز باشید.

5. همان
Hermann Ebbinghaus .6

http://memaid.sourceforge.net/docs/repetitions.html .7 ترجمه ی مقاله از زبان اصلی با 

رزاق خواجه زاده، مشاور مدارس نمونه دولتی غزال و استعدادهای درخشان شهید دستغیب 1 شیراز

زمان های تکرار

1- درس هر روز همان روز
2- روزهای قبل از کالس 

3- پنج شنبه، جمعه ها
قبل  پنج شنبه های  4- چهارشنبه، 

از آزمون های آزمایشی
5- امتحانات مستمر معلم

6- امتحانات نوبت اول و دوم
7- آزمون های آزمایشی

8-احساس فرد نسبت به فراموشی 
مطالب

که  سهمی  و  برنامه  روند  در   -1
برای یک درس در نظر گرفته اید. 
2- پس از مطالعه ی چند بحث یا 

موضوع
3- پنج شنبه، جمعه ها

قبل  پنج شنبه های  4- چهارشنبه، 
از آزمون های آزمایشی

5- آزمون های آزمایشی
6- احساس فرد نسبت به فراموشی 

مطالب

درس هایی که
کالس دارید

درس هایی که
کالس ندارید


