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 ًکات هْن:

خَد را گذضت سهاى است کِ هی تَاى تِ سَْلت  ٍ دضَاریْای خاظ خَد را دارد ٍ تا ّا  سختیدر اتتذای راُ تا تَجِ تِ تاسگی داضتي تزای ها ( تَجِ تِ ایي ًکتِ کِ ّز تزًاهِ 1

 تطثیك داد.تزًاهِ  تا

 کسة توزکش ٍ اًگیشُ را تزای هطالعِ خَد تزگشیٌین.جْت تْتزیي سهاى  ، تِ ایي تزتیة کِ هٌاسة تزیي هکاى ٍ( هطالعِ سهاى ٍ هکاى هطالعِ ) تِ ضزایظجذی تَجِ (2

اصل )خَب است کِ در سهاى هطالعِ فمظ تِ دلیمِ استزاحت فزاهَش ًطَد. 15حذٍد  دردلیمِ هطالعِ  45ایي هعٌا کِ پس اس حذٍد  تَجِ تِ اصل هطالعِ + استزاحت ، تِ (3

السم است  ٍ ّوچٌیي در سهاى استزاحت کاهپیَتز ٍ ... کِ در کاّص توزکش ٍ اًگیشُ ًمص هْوی دارًذ دٍری کزد تلَیشیَى، االهکاى اس ٍسایلی ًظیز تلفي، ٍ حذدرس تَجِ ضَد 

است تپزداسیذ.)هاًٌذ تواضای تلَیشیَى، کار خَضایٌذ ٍ تِ هَاردی کِ تزایتاى تِ ایي هعٌا کِ پس اس اًجام صحیح   سهاى هطالعِ تِ خَدتاى پاداش تذّیذ  کِ تِ خَد پاداش تذّین 

 تا رایاًِ، صحثت تا دٍستاى ٍ ... (

خِ تْیِ تزًاهِ ریشی را در چٌذ ًستزًاهِ ریشی هاًٌذ لزاردادی تزای ضوا است کِ هلشم تِ اجزای صحیح آى ّستیذ. ًکتِ هْن دیگز پایثٌذی ٍ احتزام تِ تزًاهِ ریشی است.  (4

 .درًماط هختلف هٌشل ًصة ًواییذجْت یادآٍری ًواییذ ٍ 

دارا تَدى هسائل ٍ  درٍس تِ اصل تٌَع تَجِ ًواییذ. تِ ایي هعٌا کِ درٍس هطاتِ ٍ سخت را در کٌار یکذیگز هطالعِ ًکٌیذ )هثال درٍس فیشیک ٍ ریاضی تِ دلیلدر تمسین (5

 لَاعذ هطاتِ ًثایذ در یک سهاى هطالعِ ضَد(

                                                                                           دّذ.کِ ایي کار هی تَاًذ اضتیاق ٍ رغثت ضوا را تزای هطالعِ افشایص ،تفکیک کزدُ ٍ هٌظن چیٌص کٌیذ   کتاب ّا را ًظن ٍ اًضثاط را سزلَحِ کار خَد لزار دّیذ. (6
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