توصیه های بیشتر برای مطالعه موفق:
 -1قثل اص چگًَِ خَاًذى تایذ چشا خَاًذى سا تذاًیذ(ّذف خَد سا کاهال هطخع ًواییذ)
 -2تشًاهِ ای هٌظن تشای هطالعِ داضتِ تاضیذ ساعات هطالعِ سا هطخع کٌیذ .تشای ّش دسسی تشًاهِ صهاًی
هطخػی دس ًظش گشفتِ ٍ طثق آى پیص تشٍیذ.
 -3حتی اگش صهاى کوی تِ اهتحاى تاقی هاًذُ است اضطشاب ٍ دلْشُ تِ خَد ساُ ًذّیذ تا خًَسشدی اها تا
َّضیاسی کاهل هطالعِ کٌیذ.
 -4هطالة سا حفظ ًکٌیذ کِ تِ صٍدی فشاهَش هی ضًَذ سعی کٌیذ هفَْم آًْا سا تفْویذ .صهاًی اطالعات
دس حافظِ تلذ هذت تِ خَتی جای هی گیشًذ کِ کاهال دسک ضذُ تاضٌذ.
 -5یادداضت تشداسی تاعث ًظن رّي ٍ توشکض حَاس هی ضَد ٍ ّوچٌیي تاعث تْتش تخاطش سپشدى هطالة
هی گشدد.
 -6تا تَجِ تِ توایل ضذیذ هغض تِ اًجام ّش چِ سشیعتش کاس ،قثل اص خَاًذى ّش فػل یا تخص دقیقا هطخع
کٌیذ کِ هی خَاّیذ چِ هذت ٍ چٌذ غفحِ تخَاًیذ .اگش صهاى ٍ هقذاس هطالعِ ًاهطخع تاضذ دس هطالعِ
ًقػاى ایجاد هی ضَد..
 -7هٌحٌی فشاهَضی ضثیِ سشسشُ ای دس پاسک است کِ ٍقتی تچِ ّا سَاس هی ضًَذ تا ضیة تٌذ ضشٍع هی
ضَد ٍلی دس اًتْا ضیثص کٌذ هی ضَد .تعذ اص یادگیشی ،هطالة تا سشعت صیاد فشاهَش هی گشدد ٍ تعذ اص
 24ساعت فشاهَضی کاّص هی یاتذ(.تٌاتشایي دس  24ساعت اٍلیِ سعی کٌیذ هطالة اسائِ ضذُ سا یکثاس
هشٍس کٌیذ).
 -8اگش قشاس تاضذ چیضی سا یاد تگیشین ٍ فشاهَش کٌین ٍ دٍتاسُ سعی دسیادگیشی آى تکٌین ،آى یادگیشی
اسصضی ًخَاّذ داضت تا هشٍس غحیح ،اص فشاهَضی هطالة ٍ دٍتاسُ خَاًی کتاب جلَگیشی کٌیذ.
 -9تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ّشکس ًوشُ ای تْتش هی گیشد ،تاَّش تش ًیست تلکِ فشدی تاَّش تش است کِ اص
ٍقت ٍ ًیشٍی خَد تِ خَتی استفادُ هی کٌذ ٍ ضیَُ غحیح هطالعِ سا هی داًذ.

 -11کلوِ کلیذی کَتاّتشیي کلوِ ای است کِ تیطتشیي هعٌی سا دستشهی گیشد.
 -11دس طَل سال تحػیلی دسس تخَاًیذ ،قثل اص ضشٍع کالس هطالعِ اٍلیِ اًجام دّیذ ٍ تعذ اص پایاى کالس
آًچِ کِ هذسس تذسیس کشدُ هجذدا هشٍس کٌیذ ٍ یادداضت ّای کالس خَد سا ساهاًذّی کٌیذ.
 -12تجسن ،سٌگ تٌای حافظِ است ،سعی کٌیذ آًچِ سا کِ هی خَاًیذ دس رّي خَد هجسن ساصیذ.
 -13تِ سالهتی ٍ تغزیِ خَد اّویتی خاظ دّیذ.
 -14سعی کٌیذ دس ٌّگام ضة ٍ قثل اص خَاتیذى آًچِ سا کِ دس طَل سٍص خَاًذُ ایذ یک تاس دیگش هشٍس
کٌیذ.
 -15خَد سا تِ هطالعِ ،هٌظن ٍ هذاٍم سٍصاًِ عادت دّیذ.
 -16تشای یادگیشی تٌْا تالش صیاد ،کافی ًیست تلکِ ضیَُ غحیح هطالعِ سا تایذ آهَخت.
 -17تشای هَفقیت اص تلقیي هثثت استفادُ کٌیذ ٍ تِ جٌثِ ّای هٌفی تَجِ ًکٌیذ.
و آخرین نکته
"فراموشی ناشی از خیانت حافظه نیست

بلکه به خاطر روش نادرست مطالعه است".
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