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1. Bắt đầu sớm
Bắt đầu ôn bài khoảng sáu tuần trước kỳ thi.
Tránh nhồi nhét và học thâu đêm
– học kiểu này không có kết quả. Bạn sẽ không
thể nhớ hết mọi thứ trong một đêm.

5. Luyện tập kỹ thuật ôn bài
• Viết lại lời ghi chú của mình. Đây là cách tuyệt
vời để bạn nhớ lại rõ hơn. Hãy bảo đảm bạn
tự viết lại. Điều này cho thấy bạn hiểu biết bài
như thế nào.

2. Đặt ra kỳ hạn
Đánh dấu lúc ôn bài trong thời khóa biểu. Đặt ra
các mục tiêu cho mình và đánh dấu khi đã hoàn
tất. Nên nhớ bạn cần phải thiết thực và đặt ra
các mục tiêu có thể đạt được.

• Tự đặt câu hỏi. Trả lời câu hỏi thành lời như
thể lần đầu tiên bạn đang giải thích câu trả lời
cho người khác.

3. Ghi chú kỹ càng
Các lời ghi chú bạn ghi mỗi ngày sẽ là phần
quan trọng khi bạn ôn bài. Sau mỗi lớp, xem lại
các lời ghi chú và bảo đảm rằng mọi điều đều rõ
ràng và đầy đủ. Nếu không rõ về điều gì đó hoặc
nếu bỏ lỡ một ngày học, bạn hãy nói chuyện với
thầy cô và nhờ thầy cô giải thích cho mình hiểu.
4. Sắp xếp thời gian và nơi chốn
Kết hợp thời gian ôn bài vào thời khóa biểu. Hãy
bảo đảm rằng bạn có tất cả mọi thứ cần thiết
vào mỗi lần bắt đầu ôn bài, kể cả lời ghi chú, bài
thầy cô phát và sách giáo khoa.

• Làm các thẻ gợi ý. Các thẻ gợi ý là cách học
các định nghĩa, quy tắc và công thức tuyệt vời.
Gia đình cũng có thể giúp bạn bằng cách hỏi
bạn câu hỏi.
• Tóm tắt từng chủ đề chính một. Tiếp tục làm
như vậy thường xuyên cho đến khi bạn có thể
hoàn tất mà không phải xem các lời ghi chú và
sách ban đầu.
• Thử làm các đề thi cũ. Nhờ vậy bạn sẽ quen với
các dạng câu trả lời mình cần phải trình bày.
• Nói chuyện với thầy cô. Đây là điều đặc biệt
quan trọng nếu bạn không hiểu về bất cứ điều
gì. Thầy cô luôn sẵn lòng giúp bạn.
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