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آًْا سا ّوِ هی ضٌاسٌذ .تؼؿی ٍلت ّا تلَیضیَى آًْا سا ًطاى هی دّذ ٍ گاّی اص آًْا فیلن هی ساصًذ .تذتش اص ّوِ ایٌىِ هذام
ًمل دّاى هادس ٍ پذسّا ّستٌذ .داًص آهَصاى هوتاص سا هی گَین! جایضُ هی گیشًذ ،تطَیك هی ضًَذ ٍ خالغِ حشظ خیلی ّا
سا دس هی آٍسًذ ،تِ خػَظ اگش خس است وٌٌذ ٍ ًگزاسًذ سش جلسِ اهتحاى سْوی اص ًوشُ تیست ضاى تِ ها تشسذ! تِ سٍی
خَدهاى ًوی آٍسین ٍلی ها ّن دٍست داسین ووی هثل آًْا تاضین؛ اها چگًَِ؟! فىش ًىٌیذ واس خیلی سختی است چَى اتفالا
داًص آهَص هوتاص تَدى خیلی ّن ساحت است ٍ ّوِ هی تَاًٌذ تا ووی تغییش دس ضیَُ دسس خَاًذى ضاى تِ ایي گشٍُ
تپیًَذًذ .سػایت  01تَغیِ صیش هی تَاًذ ضوا سا تِ ً 01ضدیه تش وٌذ...

داًص آهَصاى هَفك صهاى هكالؼِ ض اى سا تىِ تىِ ًوی وٌٌذ ،یؼٌی اگش هی خَاٌّذ دسس تخَاًٌذ واهپیَتش سا خاهَش هی
وٌٌذ ،تلفي جَاب ًوی دٌّذ ،تِ تشًاهِ ّای تلَیضیَى سشن ًوی وطٌذ ،خَسدًی سا فشاهَش هی وٌٌذ ٍ خالغِ توام حَاس
ضاى تِ دسسی است وِ هی خَاًٌذ .آًْا ایي جولِ سا دس رّي سپشدُ اًذ وِ داًص آهَصاى هَفك ایي اغل سا سػایت هی وٌٌذ:
هكالؼِ واس است ٍ واس تِ سشگشهی اسجحیت داسد.

 )2دریچه مطالعه را پیذا کنیذ
ولَد الٌی ،پشفسَس داًطگاُ آسیضًٍا تِ یىی اص داًطجَیاى هشدٍد ضذُ والج دسس هی داد وِ ضغل دٍسُ گشدی ّن داضت .الٌی
اٍ سا تطَیك هی وشد تا اص صهاى ّایی دس قی واس تشای تِ خاقش سپشدى هفاّین صیست ضٌاسی استفادُ وٌذ .تِ یىی دیگش اص
آًْا لیستی اص ولوات سا دادُ تَد تا دس ٍلتی وِ داسد هسَان هی صًذ آًْا سا دٍسُ وٌذ ٍ ّش دٍ آًْا تشم تْتشی تا ًوشُ ّای
تْتشی گزساًذًذ ،دس حالی وِ تغییش صیادی دس ساػت هكالؼِ ضاى ًذادُ تَدًذ .دس هیاى داًص آهَصاى صیادی وِ الٌی دستاسُ آًْا
تحمیك وشد ،دیذ ساػت ٍ صهاى هكالؼِ یه اهش واهال ضخػی است .تؼؿی ّا آخشّای ضة ٍلتی خاًِ ساوت ٍ آسام است ٍ
تؼؿی ّا غثح صٍد تْتش هی تَاًٌذ دسس تخَاًٌذ .تؼؿی ٍلتی اص هذسسِ هی آیٌذ آى لذس سشحال ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ واسّای
هذسسِ سا ّواى هَلغ اًجام تذٌّذ ٍ تؼؿی ّا تِ استشاحت ًیاص داسًذ ٍ ایي تؼشیفی است وِ خَد ها تایذ تِ آى دست پیذا
وٌین ٍ ًوی تَاى تشای ّوِ یه ًسخِ پیچیذ.
اها یه جولِ اص یه داًطجَی هَفك دس ًیَجشسی هی گَیذ :دس حال اًجام ّش واسی وِ ّستن دسیچِ ای تاسیه پیذا هی وٌن

تشای هكالؼِ!

 )3سازمانذهی داشته باشیذ
هه وشی وِ دس دٍسُ دتیشستاى داًص آهَص هوتاصی تَد هی گفت :آى صهاى هي دس هساتمات دٍ ٍ هیذاًی ضشوت هی وشدم،
فَتثال تاصی هی وشدم ٍ دس گشٍُ اسوستش ّن تَدم .خیلی سشم ضلَؽ تَدّ .ویي ضلَغی تاػث هی ضذ ٍلت ًذاضتِ تاضن دًثال
یه خَدواس یا واغز تگشدم ،تٌاتشایي هجثَس تَدم هشتة تاضن ٍ ّشچیضی سا دلیما سش جای خَدش تگزاسم .پاٍل هلٌذس یىی
دیگ ش اص ضاگشدّای هوتاص است وِ هی گَیذ :دٍ پَضِ داضتن .یىی هخػَظ تىالیف سٍصاًِ ٍ یىی دیگش هخػَظ تشگِ ّای
اهتحاًی وِ ّویطِ هشٍسی تش پیطشفت تىالیف ٍ همایسِ آًْا تا ًوشُ ّاین داضتن .یىی دیگش اص داًص آهَصاى هوتاص ّن اص تشگِ
ّای حاٍی ًىات هْن دسسی هی گَیذ وِ دس آسضیَ ًگْذاسی هی وٌذ ٍ ضة اهتحاى آًْا سا دٍسُ هی وٌذ .دستشسی آساى تِ
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ًىتِ ّای هْن دسسی ،دًثال جضٍُ ٍ وتاب دس ضة اهتحاى ًگطتي ٍ گن ًىشدى آًْا اص ًىتِ ّای هْوی است وِ داًص آهَصاى
هوتاص سػایت هی وٌٌذ.

)4

روش درست درس خوانذن را یاد بگیریذ

تٌذخَاًی تْتشیي والسی تَد وِ گزساًذم .فایَل یىی دیگش اص داًص آهَصاى فاسؽ التحػیل هوتاص است .اٍ هی گَیذ :ایي والس
تٌْا تِ اٍ یاد ًذاد وِ هی تَاًذ دس ظشف صهاى ووتش ،ولوات تیطتشی ت خَاًذ تلىِ تِ اٍ یاد داد تِ وتاب دسس ًگاُ وٌذ ٍ ٍلتی
ضشٍع هی وٌذ تِ خَاًذى تا توام حَاس تِ وتاب ًگاُ وٌذ ،تِ ػىس ّاً ،وَداسّا ٍ جضییات تیطتشی سا تِ خاقش تسپاسد .تِ
ایي ضیَُ هكالؼِ ،هكالؼِ فؼال هی گَیٌذ وِ تا پشسص ّایی اص دسس تىویل ٍ تاػث هی ضَد ًىتِ هثْوی دس رّي فشد ًواًذ.
ایي ًىات هثْن هی تَاًذ تثذیل تِ سَال ّای تی جَاب دس جلسِ اهتحاى ضَد.

جذول زمان بنذی داشته باشیذ

)5

ٍلتی وِ هؼلن یه تشگِ اهتحاًی قَالًی یا تىلیف دسسی وِ تایذ اًجام ضَد دس اختیاس داًص آهَصاى هی گزاسد ،دٍهیٌىا
سٍهاى ،داًص آهَص هَفك والس یه ج ذٍل صهاًی قشاحی هی وٌذ .سَال ّا سا تمسین هی وٌذ تِ لسوت ّای وَچه ٍ

هتفاٍت .تشای هثال:

▪گشٍُ اٍل :سَال ّای سخت ٍ ٍلت گیش
▪گشٍُ دٍم :سَال ّای ًِ سخت ٍ ًِ ساحت

▪گشٍُ سَم :سَال ّای ساحت
سٍهاى اص سَال ّای گشٍُ سخت ـ اٍل ـ ضشٍع هی وٌذ ٍ دس آخش ٍلت اهتحاى تِ سَال ّای ساحتی وِ صهاى ٍ اًشطی ووتشی
تشای جَاب دادى الصم داسد ،هی سسذ .دس هَسد واسّایی وِ تایذ دس صهاى قَالًی تش ّن اًجام تگیشًذ ٍ اص یه ّفتِ تا یه هاُ
فشغت تشای اًجام آًْا ٍجَد داسد تایذ واس سا تمسین تٌذی وشد ،تٌاتشایي صهاى وافی تشای پشداختي تِ اغل واس ٍ ّوچٌیي دٍسُ
ای وَتاُ تش پشٍطُ یا دسس تشای آًْا ٍجَد داسد .یىی دیگش اص داًص آهَصاى ًوًَِ دستاسُ اّویت دس ًظش داضتي صهاى هی گَیذ:
غثش وٌیذ! اگش هی خَاّیذ جضٍ داًص آهَصاى هوتاص والس تاضیذ حتوا تایذ تشای اًجام واس ،خَد ؾشب االجلی دس ًظش تگیشیذ

ٍ تِ خَدتاى اخكاس تذّیذ وِ تا فشا سسیذى ایي صهاى حتوا تِ واسّایتاى سسیذگی وٌیذ.

)6

خوب نکته برداری کنیذ

خَاًذى هتي وتاب هْن است اها هْن تش اص آى یادداضت تشداسی اص ًىاتی است وِ هؼلن سٍی آًْا تاویذ داسد .تِ غیش اص ایي ًىتِ
ّا ،داًص آهَصاى هَفك خَدضاى ّن سؼی هی وٌٌذ قی دسس خَاًذى ًىتِ ّای هْن ٍ اغلی سا پیذا وٌٌذ ٍ اص سٍی آًْا
یادداضت تشداسًذ .اها یه سٍش دیگش ضاگشد صسًگ ّا؛ آًْا تشخالف دیگشاى وِ تِ هحؽ خَسدى صًگ ٍسایل ضاى سا جوغ ٍ
ضشٍع هی وٌٌذ تِ سش ٍ غذا ٍ حشف صدى تا ّوذیگش ،چٌذ دلیمِ غثش هی وٌٌذ ٍ حذالل یه تا سِ ًىتِ هْن اص ًىتِ ّای
دسسی سا لثل اص ضشٍع صًگ تؼذی یادداضت هی وٌٌذ.
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)7

کار را تمیس تحویل بذهیذ

تشگِ ّای هشتة ٍ تویض ضاًس تیطتشی اص تشگِ ّای وثیف ٍ ًاهشتة تشای گشفتي ًوشُ تاال داسًذ .پشفسَس الٌی دس ایي تاسُ هی
گَیذ :گشفتي ًوشُ  01تی ضثاّت تِ آهادُ وشدى یه غزا ًیست .هْن ًیست وِ چِ اًذاصُ آى غزا خَش هضُ است تلىِ هْن تش
آى است وِ تا چِ سش ٍ ٍؾؼی تِ ضوا اسایِ ضَد!

ضاگشداى صسًگ ًىتِ ّای هْوی سا وِ احتوال هكشح ضذى ضاى دس اهتحاى تیطتش است ،هطخع هی وٌٌذ ،اص آًْا سَال قشح
هی وٌٌذ ٍ تِ آى سَال ّا جَاب هی دٌّذ .یه سٍش هٌاسة تشای ایي واس تْیِ واست ّایی است وِ اهشٍص تِ فلص واست
هؼشٍف ضذُ است .ضوا هی تَاًیذ واست ّای وَچىی تْیِ وٌیذ ،یه قشف آى سَال قشاحی ضذُ ٍ دس قشف دیگش جَاب
سَال سا تٌَیسیذ .تا ایي سٍش هی تَاًیذ تا پایاى تشم ٍ سال تحػیلی تؼذاد صیادی فلص واست داضتِ تاضیذ ٍ تا آًْا خَد سا
تیاصهاییذ ٍ ًماـ ؾؼف ٍ لَت خَد سا پیذا وٌیذ.

)9

بیشتر از انتظار کار کنیذ

فشؼ وٌیذ هؼلن والس هی خَاّذ تِ  5پشسص اص  01سَال قشاحی ضذُ تِ ػٌَاى تىلیف دسسی تاى جَاب دّیذ .داًص
آهَصاًی وِ اغَال تا تی هیلی تىالیف سا اًجام دٌّذ حذاوثش تِ سِ سَال جَاب هی دٌّذ .آًْا وِ همیذتشًذ ٍ تا حذٍدی واس
تشایطاى اّویت داسد تِ ّواى  5سَال جَاب هی دٌّذ اها داًص آهَصاى هوتاص اوثش هَالغ تیطتش اص آًچِ اص آًْا خَاستِ ضذُ،
اًجام هی دٌّذ.

)10

از پذر و مادرتان کمک بخواهیذ

تیطتش ایي داًص آهَصاى ٍالذیٌی داسد وِ سْن تسیاس صیادی دس هَفمیت ضاى تاصی وشدُ اًذ .پذس ٍ هادس آًْا اص وَدوی ٍجَد
آًْا سا اص ػطك تِ یاد گشفتي سشضاس وشدُ اًذ .آًْا تا فشاّن وشدى استاًذاسدّای هٌاسة تشای تچِ ّا ،آًْا سا تِ سوت وسة
اّذاف استاًذاسد ٍ هتؼالی سَق دادُ اًذ .آًْا پسش ٍ دختشضاى سا تِ دسس خَاًذى تطَیك هی وٌٌذ ًِ فمف تا گفتِ ّای
ضفاّی ٍ گشفتي ّذیِ ٍ ...تلىِ آًْا خَد تِ یادگیشی هطتاق اًذ ٍ اّل هكالؼِ ٍ دسس ّستٌذ ،تچِ ّا ّن ایي حس سا اص آًْا
گشفتِ ٍ اًؼىاس هی دٌّذ.
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