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5 PHƯƠNG PHÁP GHI NHỚ CÁC CHUỖI SỰ KIỆN LỊCH SỬ 
Với học sinh, dù học chuyên sử hay không, việc ghi nhớ những sự kiện, số liệu, mốc thời 

gian trong môn sử luôn là một trở ngại không nhỏ của việc học sử. Rồi những sự kiện xa tận 

mấy nghìn năm lịch sử, làm sao để nhớ hết chúng  

Các em hãy vận dụng những phương pháp này nhé! 

1. Trước khi học môn sử, hãy LÊN KẾ HOẠCH học rõ ràng và cụ thể cho bản thân.  

  Vì đặc thù của Lịch sử là môn học thuộc lòng nên bạn không thế nhớ bao quát được tất cả 

kiến thức chỉ sau một, hai buổi ôn tập. Thay vào đó thì đây phải là một quá trình ôn luyện thực 

sự. 

2. Để việc nắm kiến thức được tốt, hãy CHIA NHỎ các mốc lịch sử và gắn cho nó những 

ghi chú quan trọng.  

  Lịch sử nói lên sự hình thành và phát triển của một thời đại, dân tộc, đất nước. Việc chia 

nhỏ và nắm bắt được các cột mốc lịch sử này sẽ giúp người học bao quát được mọi vấn đề rồi 

rút ra được bài học ý nghĩa mà nó mang lại. 

3. Để học và nhớ lâu môn sử, hãy VIẾT LẠI những gì đã học và đối chiếu. 

  Học thuộc lòng bằng phương pháp viết là cách học hiệu quả để nhớ bài được lâu nhất. 

Cuối buổi học, hãy dành thời gian để đối chiếu lại những gì đã ghi với những gì trong sách vở. 

Nhớ dùng các dấu gạch đầu dòng khác nhau để phân biệt ý chính ý phụ nhé. 

4. Luôn SO SÁNH những nội dung đã được học với nhau.  

  Bất cứ môn học nào đều có những vấn đề khiến người học phải băn khoăn. Lịch sử cũng 

vậy. Khi học tập và ôn thi, bạn hãy giành ra những câu hỏi, kiểu như: Vì sao lại như vậy? Kết quả 

ra sao? Ý nghĩa là gì? Nó có gì đặc biệt so với những kiến thức mình đã được học?...Khi đã có 

câu trả lời cho những vấn đề này thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhớ bài rất lâu đấy. Ví dụ như tại sao 

lại gọi là Việt nam hóa chiến tranh? Hay chiến tranh đặc biệt với cục bộ thì có gì khác nhau? 

5. Học nhóm là cách học tập môn sử hiệu quả nhất.  

  Việc thảo luận, trao đổi kiến thức giữa những người học với nhau rất hiệu quả và thường 

mang lại một kết quả học tập tốt. Với môn lịch sử thì sự tranh luận sẽ giúp việc ôn luyện, củng 

cố kiến thức được rành mạch và giúp bạn nhớ bài rất lâu. 

  Hãy cùng nhau tổng kết, thách đố xem ai hiểu biết hơn, ông vua nào được coi và vị vua vĩ 

đại nhất trong lịch sử Việt Nam, ông vua nào là hòa thượng... vân vân và vân vân 

 


