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 1بخش  تقویت حافظه -5 جلسه

 حافظه شما چطور است؟ .1

 : واژگان1آزمون  .1.1

 امتیاز در نظر بگیرید. 1کلمه زیر را مطالعه کنید. سپس کلماتی را که به یاد می آورید، یادداشت کنید. برای هر کلمه  02دقیقه  3طی 

 –شیره قند  –باغ  –کرم درخت  –کمد  –نبند دگر –طوفان  –سیاره  –موتور  -موش   –ساعت  –لوله  –صورت  –زمان  -درخت  

 کتاب –اقیانوس  –سیب  –خواب  –یراق  –عکس 

.1.1 : ترتیب اعداد2آزمون  

ود اعداد را به همین ترتیب یادداشت مهم است. در دفتر خ )راست به چپ( عدد را مطالعه کنید. رعایت ترتیب اعداد 02دقیقه  3طی 

 9   0   1   7   6   7   5  2  8   0   9  2   4    4    7    6    3   2   5        امتیاز در نظر بگیرید. 1کنید. برای هر عدد صحیح 

.1.0 : اعداد دوتایی3آزمون  

اعدادی را که به یاد دارید به ترتیب زیر یادداشت عدد دوتایی را حفظ کنید. سپس سعس کنید در دفتر خود  32دقیقه توالی  3طی 

 112222211211121122112121212211             امتیاز برای خود در نظر بگیرید. 1کنید. برای هر جفت از اعداد صحیح، 

 اصول پرورش حافظه .2

 اطالعات را در قالب الگویی ساده سازماندهی کنید. مثال: نقشه های ذهنی 

 افزایش دهید.تمرکز خود را  

 از حواس پنج گانه خود استفاده کنید. برای حفظ مطالب از روش چند حسی استفاده کنید. 

 اطالعات جدید را به اطالعات آشنای قبلی پیوند دهید. مثال: حفظ پایتخت استرالیا یعنی کانبرا از طریق پیوند دادن آن با کانگورو 

 تحرک کنید. رنگارنگ کنید. خنده دار کنید. تصویرسازی کنید. و آن را عجیب و غریب کنید. م 

 حافظه ابزارهای .3

 تجسم از طریق مشاهده .3.1

 ثانیه تمامی بخش های آن را مشاهده کنید. 02یکی از وسایل خود را بردارید، مانند کیف، جامدادی، موبایل. طی  

پس از اتمام کار، چشمانتان را باز کنید و  چشمان خود را ببندید و هر آن چه از آن شی به یاد دارید در چشم ذهنتان تداعی کنید. 

 به جزئیات بیشتری از شی توجه کنید.
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بار دیگر چشمانتان را ببندید و مشاهدات جدید را به تصویر قبلی ذهنتان اضافه کنید. سپس دوباره چشمانتان را باز کنید و به  

 جزئیات بیشتری توجه کنید.

 های حفظ شده را در دفتر خود یادداشت کنید. گین ویژسعی کنید بدون نگاه کردن به شی، ای 

 سرنام ها )مخفف ها( .3.2

 O   S   Se   Te   Poجدول تناوبی:   16عنصرهای گروه «. استاد سیتا پولداره»مثال:  

 تمرین: قانون اهم: مقاومت * شدت جریان = اختالف پتانسیل الکتریکی.  با سه حرف الف، ش و م جمله ای بسازید. 

. با کمک حرف اول این ه سیاره منظومه شمسی: عطارد، ناهید، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتونتمرین: ترتیب ن 

 سیارات جمله ای بسازید.

 تبدیل اعداد به جمالت .3.3

 برای حفظ ترتیب کوچکی از اعداد از روش ایجاد سرنام استفاده کنیم. هر عدد، تعداد حروف هر کلمه را نشان می دهد. 

 . وتر و شعاع و مساحت حساب بشوند به دشواری 3.1415906مثال: عدد پی برابر است با  

 . برای حفظ این کد، جمله بسازید. 8520154924تمرین: کد ملی:  

 روش سفر .3.3

انجام دهید  مکانی را که با آن آشنا هستید را انتخاب کنید. مانند خانه، محل کار، دانشگاه. در این مکان، به تعداد کارهایی که باید 

 ایستگاه انتخاب کنید.

  1سالن اجتماعات  –کتابخانه  –سایت کامپیوتر  -اتاق فناوری اطالعات  –آموزش  –البی  –حیاط  –ایستگاه ها: در ورودی  

تن گرف –ارسال تمرینات درس فیزیک حیاتی از طریق سام  –خواندن کتاب آناتومی  –تماس با پدر به یادآورید: کاری که باید ده  

 پختن شام  –کپی جزوات درس روش های مطالعه و یادگیری  -پرداخت شهریه   –شرکت در کارگاه ایزو  –پول از بانک 

 سیستم آهنگین اعداد .3.3

 در این روش با انتخاب واژه ای که با عدد هم آهنگ است، تصویری از عدد در ذهنمان ایجاد می کنیم. 

2 9 8 7 6 5 4 3 0 1 

 چک جو به آچار گنج کش نفت رشت اوه سفت

 موارد زیر را به خاطر بسپرید. 

 5یک مورچه،  –درصد وزن بدن انسان را تشکیل می دهد  0وزن مغز،  –میلیارد نفر است  7جمعیت جهان  –کیلو سیب  6خرید  

 سیاره بزرگتر از زمین وجود دارد.  4 –بینی دارد 

 حافظه روش های به خاطر سپاری در .4

.1.3 چهره افرادروش یادآوری اسامی و  
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را باحالت موی  او مرتبط کنید. مثال کیانی فر و رفتاری افراد: نام افراد را با خصوصیات ظاهری ظاهری و رفتاریتوجه به ویژگی های  

 فردار و مجعد وی یادآوری کنید.

 تمرین: اسامی چند نفر از افراد دانشگاه را به این روش به خاطر بسپرید. 

.1.4 روش یادآوری پایتخت کشورها 

 کانگورو –در این روش بین هر کشور و پایتخت آن رابطه ای برقرار کنید. مثال: کانبرا پایتخت استرالیا  

 لوزاکا پایتخت زامبیا –رباط پایتخت مراکش  –پراگ پایتخت چک  –مسقط پایتخت عمان   -تمرین: صوفیا پایتخت بلغارستان  

.1.5 روش یادآوری گفتار بزرگان 

 نویسنده عبارت را با محتوای گفته مرتبط کند.تصویری خلق کنید که  

مثال: انسان بدبین در هر فرصتی، سختی ها و دشواری هایی می بیند، انسان خوش بین در هر سختی و دشواری، فرصتی و موقعیتی  

نید چرچیل با . تصویر این عبارت لیوانی است که بدبین نیمه خالی و خوش بین نیمه پر آن را می بیند. تصور کمی بیند.چرچیل

تصویر یکدیگر در آینه هستند. خوشحالی لیوان نیمه پری در دست دارد و خوش بین به نظر می رسد. همچنین دو دیدگاه مختلف، 

 )خوش بینی و بدبینی( تصور کنید سطح لیوان مانند آینه تصویر چرچیل را منعکس می کند.

دست ها را می بینم به این دلیل است که روی شانه های غول قوی هیکلی  تمرین: این جمله نیوتن را به خاطر بسپرید. اگر من دور 

 ایستاده ام.

.1.6 استفاده از نقشه های ذهنی )درخت حافظه( برای سازماندهی اطالعات 

تهیه نقشه ذهنی، مرور ساده نموداری یک موضوع را فراهم می کند و راهی مناسب برای ایجاد اطالعات به شکل دیداری و قابل  

 ای مغز است.درک بر

 در این روش گراف یا نموداری درخت مانند رسم کرده و به آن با کلمات یا جمالت کلیدی شاخ و برگ می دهند.  

 یکی از روش های ساختن نقشه ذهنی قرار دادن یک دایره در مرکز است. که موضوع اصلی درس در آن نوشته می شود.  

 قرار داد.م کرد و کلمات و جمالت کلیدی را در این دایره ها در اطراف دایره مرکزی باید دایره های دیگر رس 

  MindMapper Pro های ذهنی خود را به صورت  آسانی نقشه دهد که با سرعت و به که به شما این امکان را میاست افزاری  نرم

 .پذیری باال ترسیم نمایید گرافیکی و با تفهیم
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