
 

 

(: علیه السالم)علی 

بهتر  ، کن هذاوم کار

از زیاد خستگی آور 

 .است

یاد خذاوًذ 

بهتریي آراهش 

 .است

: قرآى

هوراه هر سختی ، 

 .سایشی استآ

 

 

آیا هی داًیذ ؛  .1

خالصِ =)  یادداشت بزداری

از فطار تر رّي کن هی   (کردى

کٌذ ،یادآٍری را ّن راحت تر 

 .هی کٌذ

 استزاحتحتواً  .2

 15دقیقِ هطالؼِ، 60ّر .کٌیذ

 دقیقِ استراحت

در هٌسل جایی را ترای  .3

هطالؼِ اًتخاب کٌیذ کِ در 

 آًجا راحت تر ّستیذ

درس را چِ هَاقؼی .4

یذ؟از ٍقت تْتر یاد هی گیر

ّایی کِ درس را تْتر هی 

. فْویذ تِ خَتی استفادُ کٌیذ

تذ ًیست تذاًیذ کِ ،ضة قثل 

از خَاب ٍ صثح زٍد از زهاى 

 .ّای هٌاسة هطالؼِ هی تاضذ

اگر ترای هطالؼِ  .5

 کم مطالعهحَصلِ ًذاریذ 

سپس کن کن تِ زهاى .کٌیذ

 .آى اضافِ کٌیذ

هی  استزاحتترای  .6

ًذیذ تَاًیذ چطن ّایتاى را تة

ٍ یک هٌظرُ زیثا هجسن 

 !(فقط خَاتتاى ًثَرد) .کٌیذ

ًواز ترای آراهص تسیار 

الثتِ تا حَاس .)هٌاسة است 

 !(  جوغ

ترای یادآٍری لغات  .7

یا تؼضی فرهَ )زتاى خارجی 

هی تَاًیذ آى ّا را رٍی (ل ّا

تٌَیسیذ ٍ در  تکه ای کاغذ

فرصت ّای هٌاسة ًگاّی تِ 

 .ى ّا تیٌذازیذآ

را ّن تا  درس خَاًذى .8

اگر .ًام خذا ضرٍع کٌیذ

تذاًیذ .) تَاًستیذ ٍضَ تگیریذ

کِ اٍ در ًسدیکی ضوا ٍ آهادُ 

کافی .ی کوک تِ ضواست 

 .(است از اٍ تخَاّیذ

ٍ  روحیه ی خوب .9

اخالق خَش تاػث یادگیری 

 .تْتر هی ضَد

ترای ایي کِ تؼضی  .10

هطالة را فراهَش ًکٌیذ ،آى 

 .ًصة کٌیذ روی دیوارّا را 

 

 



 

 

هسخرّا،ًیص ٍ از ت .11

رّي خَد .)کٌایِ ّا ًْراسیذ

تِ .(را تا آى ّا خستِ ًکٌیذ

تِ طرح ...تیٌذیطیذ موفقیت

 ...ّا ٍ ترًاهِ ی قطٌگ

یک نفز درس را ترای  .12

اگر ایٌکار را .)توضیح دهید

اًجام دّیذ درس ترای سال 

. ّا در رّي ضوا تاقی هی هاًذ

اضکاالت خَد را ًیس پیذا ! تازُ

اگر کسی را پیذا .هی کٌیذ

ًکردیذ در ٍ دیَار ٍ آیٌِ کِ 

 !( ّستٌذ

را  اشکال ها .13

تا تؼذاً جَاب ضاى را )تٌَیسیذ

 .(تپرسیذ

تا جَاب  نمونه سوال .14

 .ّای صحیح تْیِ کٌیذ

تؼضی از هطالة هْن  .15

( هثل لغت ٍ هؼٌی زتاى ) یا سخت

را هی تَاًیذ تا صذای خَد 

ٍ در  ضبط کنیدرٍی ًَار 

ّا گَش هَاقغ هٌاسة تِ آى 

 .دّیذ

ترای تؼضی هطالة  .16

تصویز هْن در رّي خَد 

 .بساسید

 

در جلسِ ی اهتحاى ،  .17

 .را تٌَیسیذ اول اسمتان

سوال های اٍل تِ   .18

ٍقت خَد .)جَاب دّیذ ساده

را تا فکر تِ سَال ّای سخت 

قثل از تحَیل .(  ّذر ًذّیذ

دادى ترگِ،یکثار تا آراهص 

 .کٌیذ مزور،ًَضتِ ّا را 

 

 

 

ًسین خَش رٍزّای زًذگی 

Baratnia.ir      
ًسین خَش رٍزّای زًذگی 
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