
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ضما می تًاویذ بزای مطالعٍ ی بیطتز در مًرد مُارت َای تحصیلی 

ضامل: َذف گذاری تحصیلی، بزوامٍ ریشی درسی، مُارت َای 

خالصٍ مطالعٍ صحیح، تمزکش حًاس، مذیزیت سمان، تقًیت حافظٍ، 

وًیسی، مُارت حضًر در کالس، درمان اَمال کاری، ًَش ي 

! ي داولًد محصًالت استعذاد، یادداضت بزداری، مُارت وٍ گفته

 بٍ سایت ما مزاجعٍ کىیذ. رایگان
 

 
 

 !ایٗ وتاب ضایٍاٖ است

 وتاب ضا تٝ زٚستا٘تاٖ ٞسیٝ زٞیس! ضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ

 زض سایت یا ٚتالي ذٛز لطاض زٞیس! زاّ٘ٛز ضایٍاٖضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ وتاب ضا تطای 

 تا زٚستا٘تاٖ تٝ اضتطان تٍصاضیس!ضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ وتاب ضا زض ضثىٝ ٞای اجتٕاػی 

 ٕٞطاٜ ٔحصٛالت ذٛز اضائٝ ٕ٘اییس!ضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ وتاب ضا تٝ ػٙٛاٖ ٞسیٝ ضایٍاٖ تٝ 

 ِٚی...

 ضٕا حك فطٚش ایٗ وتاب ضا ٘ساضیس. 

  یط ٔغاِة ایٗ وتاب ضا ٘ساضیس.ضٕا حك تغی



 

 

 
 

 



 

 

 فُزست 

 مقذمٍ 

 عضً کتابخاوٍ ضًیذ

 .فقط کتابُایی را بخًاویذ کٍ بزایتان جذاب َستىذ

 با چطم مطالعٍ کىیذ.

  .لذت مطالعٍ را بچطیذ

 .تخیل خًد را پزيرش دَیذ

 .اگز اس یک کتاب لذت بزدیذ، کتابُای دیگز اس َمان وًیسىذٌ را َم بخًاویذ

  .اس تابستان استفادٌ کىیذ

 .یک کتاب ي فیلمص را با َم مقایسٍ کىیذ

 .خًد داری کىیذ اس خًاوذن مجلٍ

 .رماوُای معزيف یا آثار وًیسىذگان معزيف را بخًاویذ

 .بزای اوتخاب کزدن یا پیذا کزدن کتاب اس ایىتزوت استفادٌ کىیذ

 .کتاب کاغذی بخًاویذ

 یپیطىُاداتی بزای خًاوذن کتاب َای داستاو

 تاثیز عالقٍ بٍ مطالعٍ در سوذگی ضما



 

 

 مقذمٍ 

اِٚیٗ وتاب غیط زضسی ضا وٝ ذٛا٘سْ ٞٙٛظ تٝ یاز زاضْ. تیست ٞعاض فطسًٙ ظیط زضیا ٘ٛضتٝ غَٚ ٚضٖ. 

تاظٜ والس سْٛ اتتسایی ضا تٕاْ وطزٜ تٛزْ. وتاب جّس آتی تیطٜ زاضت ٚ یه ٘ماضی تریّی تط ضٚی 

ضطٚع تٝ ذٛا٘س٘ص ٔی وطزْ ٔی تٛا٘ستٓ ظیطزضیایی  جّس آٖ چاج ضسٜ تٛز. تٝ ٔحض ایٗ وٝ

٘اتیّٛس ٚ واپیتاٖ ٕ٘ٛ ضا تثیٙٓ. حتی زض ٕٞیٗ ِحظٝ ٞٓ ٔی تٛا٘ٓ صحٙٝ ای وٝ واپیتاٖ ٕ٘ٛ اظ صسف 

ٞای غَٛ پیىط ظیط زضیا، ٔطٚاضیس استرطاج ٔی وٙس ضا تٝ یاز تیاٚضْ. ٕ٘ی زا٘ٓ ایٗ ٞٙط جازٚیی 

فٛق اِؼازٜ جصاب وٝ ٔطا چٙیٗ ضیفتٝ وتاب وطز؟ ضایس ٞٓ ٘ٛیسٙسٌی غَٚ ٚضٖ تٛز یا زاستاٖ 

تٝ ٞط حاَ تا ایٗ وتاب، ٔٗ ٚاضز ز٘یای تی پایاٖ ٚ حیطت اٍ٘یع وتاب ٚ وتاب  ،تطویثی اظ ٞط زٚ تٛز

ذٛا٘ی ضسْ. ٚ اِثتٝ  ٞٙٛظ ٞٓ زض ٔیاٖ وتاتٟا سیط ٔی وٙٓ. وتاب لسٕت جسا ٘طس٘ی ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ 

 ٔٗ است. 

أا٘ت غغ واضزا٘ی تحصیُ ٔی وطزْ، ػضٛ وتاترا٘ٝ زا٘طىسٜ تٛزْ. آ٘مسض وتاب ٍٞٙأی وٝ زض ٔم

ٌطفتٝ تٛزْ وٝ صفحٝ ٔطتٛط تٝ ٘اْ ٔٗ پط ضسٜ تٛز.وتاتساض ػعیع یه واغص سفیس ضا تٝ آٖ صفحٝ 

ٍٔٙٙٝ وطزٜ تٛز ٚ وتاتٟایی ضا وٝ ٔٗ أا٘ت ٔی ٌطفتٓ زض آٖ ٔی ٘ٛضت. یىثاض تٝ ٔٗ ٌفت تٛ تیطتط 

ىالسی ٞایت وتاب أا٘ت ٌطفتٝ ای. حتی أطٚظ ٞٓ ٚلتی تٝ وتاترا٘ٝ یا وتاتفطٚضی ٔی اظ تٕاْ ٕٞ

ضْٚ ظٔاٖ ضا فطأٛش ٔی وٙٓ. ٘اٌٟاٖ تٝ ذٛزْ ٔی آیٓ ٚ ٔی تیٙٓ زٚ ساػت ٌصضتٝ است ٚ ٔٗ تٝ 

زٟٞا وتاب ٘اذٙه! ظزٜ اْ ٚ صفحاتی اظ آٟ٘ا ضا ذٛا٘سٜ اْ ٚ چٙسیٗ جّس وتاب ٞٓ ا٘تراب وطزٜ اْ 

 رطْ. ٔٗ ٚالؼا ػاضك وتاتٟا ٞستٓ. وٝ ت

ٚلتی زٚستی یا زا٘طجٛیی تٝ ٔٗ ٔی ٌٛیس ٔٗ ٔغاِؼٝ ٕ٘ی وٙٓ یا تٝ ٔغاِؼٝ ػاللٝ ٘ساضْ یا اظ ٔغاِؼٝ 

ِصت ٕ٘ی تطْ، ٚالؼا تطایص ٔتاسف ٔی ضْٛ؛ چٖٛ اٚ، اظ یىی اظ تعضٌتطیٗ ِصت ٞای ظ٘سٌی تی تٟطٜ 



 

 

ضاٞىاضٞای سازٜ ٚ ػّٕی وٝ وٕه ٔی وٙس تا است. ػّت ٘ٛضت ایٗ وتاب ٞٓ زلیما ٕٞیٗ است. 

ضٕا تٝ ٔغاِؼٝ ػاللٝ ٔٙس ضٛیس. چٖٛ تٝ ٘ظط ٔٗ اَٚ تایس تٝ ٔغاِؼٝ ػاللٝ ٔٙس ضس ٚ تؼس زضٚاظٜ ٞای 

ٔٛفمیت ٚ وأیاتی تٝ ضىُ ذٛزواض تٝ ظ٘سٌی ضٕا تاظ ٔی ضٛز. ٔٗ تا ٔغاِؼٝ وتاتٟای زاستا٘ی ٚ ضٔاٖ 

ای ضٕا ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘ثاضس. ٘ىاتی وٝ زض ایٗ وتاب ٔی ذٛا٘یس زض ٔٛضز تٝ ٔغاِؼٝ ػاللٝ ٔٙس ضسْ، ضایس تط

 وتاتٟای زاستا٘ی لغؼا ٚ زض ٔٛضز وتاتٟای غیطزاستا٘ی احتٕاال ٔفیس ذٛاٞس تٛز. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .عضً کتابخاوٍ ضًیذ  

زض ٞط سٙی وٝ ٞستیس ػضٛ وتاترا٘ٝ ضٛیس، اٌط ٘ٛجٛاٖ ٞستیس ػضٛ وتاترا٘ٝ واٖ٘ٛ پطٚضش فىطی 

٘اٖ ضٛیس ٚ اٌط تعضٌساَ ٞستیس حتٕا ػضٛ وتاترا٘ٝ ٞای ػٕٛٔی ضٛیس. ػضٛیت وٛزواٖ ٚ ٘ٛجٛا

زض وتاترا٘ٝ ایٗ أتیاظ ضا تٝ ضٕا ٔی زٞس وٝ تتٛا٘یس زٟٞا وتاب ترٛا٘یس تسٖٚ ایٙىٝ آٟ٘ا ضا ترطیس. ٔٗ 

ضرصا ٕٞٝ ضٔاٖ ٞایی ضا وٝ ذٛا٘سٜ اْ، اظ وتاترا٘ٝ أا٘ت ٌطفتٝ اْ. حُسٗ زیٍطی وٝ ػضٛیت زض 

اترا٘ٝ زاضز ایٗ است وٝ ػازت تٝ ٔغاِؼٝ ٔٙظٓ ضا زض ضٕا ایجاز ٚ تمٛیت ٔی وٙس؛ چٖٛ ٔجثٛض وت

ٞستیس وتاب ضا زض یه تاضید ٔطرص پس تسٞیس، ظٔاٖ ٔی ٌصاضیس ٚ آٖ ضا ٔغاِؼٝ ٔی وٙیس. ایٗ وٓ 

 وٓ زض ضٕا تثسیُ تٝ یه ػازت ٔی ضٛز. 

 .فقط کتابُایی را بخًاویذ کٍ بزایتان جذاب َستىذ

ا زض حاَ ػاللٝ ٔٙس وطزٖ ذٛزتاٖ تٝ ٔغاِؼٝ ٞستیس، پس فمظ وتاتٟایی ضا ترٛا٘یس وٝ تطایتاٖ ضٕ

جصاب ٞستٙس، ضٕا ٔجثٛض تٝ ٔغاِؼٝ ٘یستیس، أتحا٘ی ٞٓ زض واض ٘یست. ٔغاِؼٝ ضٕا فمظ تایس تطای 

وٙیس. وتاتی ِصت تاضس. ٞط وتاتی ضا وٝ اظ ٔغاِؼٝ اش ِصت ٕ٘ی تطیس یا تطایتاٖ جصاب ٘یست فٛضا ضٞا 

ضا ترٛا٘یس وٝ اصال ٘تٛا٘یس آٖ ضا ضٞا وٙیس. زض ضا٘عزٜ ساٍِی اْ یه ضة زاضتٓ وتاب وٜٛ ٞای 

صثح ٚ صفحات آذط وتاب تٛز. ٘اٌٟاٖ تطق لغغ ضس. ٔٗ ضٕغ  3سفیس ضا ٔی ذٛا٘سْ. حسٚز ساػت 

 ؟؟  ضٚضٗ وطزْ ٚ وتاب ضا زض ٘ٛض ضٕغ تٕاْ وطزْ. ٔتٛجٝ ضسیس ٔٙظٛضْ اظ جصاتیت چیست

 با چطم مطالعٍ کىیذ.

تیأٛظیس وٝ سطػت ٔغاِؼٝ ذٛز ضا تا چطٓ افعایص زٞیس، چٙس وّٕٝ ضا تا ٞٓ زض یه ٍ٘اٜ ترٛا٘یس ٚ اظ 

زٚتاضٜ ذٛا٘ی پطٞیع وٙیس. ضٕٙا لطاض ٘یست چیعی ضا حفظ وٙیس یا یاز تٍیطیس یا أتحاٖ تسٞیس، پس اظ 

 ٚ تا شٞٗ تاٖ ترٛا٘یس. وتاب ضا زض سىٛت ذٛا٘سٖ تا صسای تّٙس اجتٙاب وٙیس. 



 

 

  .لذت مطالعٍ را بچطیذ

ٔغاِؼٝ ِصت ٚصف ٘اپصیطی زاضز. یه وتاب جصاب ضٕا ضا اظ ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ ذٛزتاٖ جسا ٔی وٙس ٚ 

ضٕا ضا تٝ ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ زیٍطی ٔی تطز. ضٕا ٔی تٛا٘یس یه وتاب ضا تاظ وٙیس ٚ تٝ ٔسضسٝ جازٌٚطٞا 

س ٚ تا آِیس زض سطظٔیٗ ػجایة ٕٞطاٜ ضٛیس. ٔی تٛا٘یس تطٚیس. ٔی تٛا٘یس وتاب زیٍطی ضا تاظ وٙی

وتاتی ضا تاظ وٙیس ٚ تٝ وٟىطا٘ی زٚض زض ٞعاضٜ ٞای آیٙسٜ تطٚیس. ٔی تٛا٘یس وتاتی ضا تاظ وٙیس ٚ تثیٙیس 

وٝ یه ضٚتاٜ ٚ یه ٌُ سطخ زض یه سیاضٜ وٛچه ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ٚ تا ٔسافط وٛچِٛٛ صحثت 

آیٙسٜ سفط وٙیس. ٔی تٛا٘یس تٕأی جٟاٖ ضا تثیٙیس ٚ تجطتٝ وٙیس ٚ ایٟٙا ٔی وٙٙس. ٔی تٛا٘یس تٝ ٌصضتٝ ٚ 

فمظ ظٔا٘ی است وٝ ضٕا ِصت ٔغاِؼٝ ضا تچطیس. آذطیٗ وتاتی وٝ تٝ ٔٗ ایٗ ِصت ضا زاز ضٔاٖ 

 حطاضیٗ ٘ٛضتٝ تأس ٌیفٛضز تٛز. 

 .تخیل خًد را پزيرش دَیذ

زض شٞٗ ٔجسٓ وٙیس. تؼس اظ ٔست وٛتاٞی  ٔغاِؼٝ تریُ ضٕا ضا لٛی ٔی وٙس، ٞط آ٘چٝ ضا ٔی ذٛا٘یس

ذٛاٞیس زیس وٝ تٝ سطػت ٔی تٛا٘یس فضایی تاضیری ذاصی ضا تا ٕٞٝ جعییات زض شٞٗ ذٛز ذّك 

 وٙیس؛ ٚاضز آٖ ضٛیس ٚ زاستاٖ ضا زض آٖ ز٘ثاَ وٙیس. ٔٗ ایٗ ضا زض وتاب تیٙٛایاٖ تجطتٝ وطزْ. 

 .وًیسىذٌ را َم بخًاویذ گز اس یک کتاب لذت بزدیذ، کتابُای دیگز اس َمانا

اٌط اظ یه وتاب ِصت تطزیس، وتاتٟای زیٍط ٕٞاٖ ٘ٛیسٙسٜ ضا ٞٓ ترٛا٘یس. ٘ٛیسٙسٌاٖ ٔؼٕٛال یه 

ذظ فىطی ٚ سثه ٞٙطی ٚ ٘ٛیسٙسٌی ضا زض آثاض ذٛز ز٘ثاَ ٔی وٙٙس ٚ ضٕا ٔی تٛا٘یس اظ وتاتٟای 

ز ذٛا٘ٙسٌا٘ی ٔی ذٛضز وٝ سّیمٝ یه ٘ٛیسٙسٜ تیطتط ٚ تیطتط ِصت تثطیس. ایٗ پیطٟٙاز ٔرصٛصا تٝ زض

 ذاصی زاض٘س ٚ ٞط وتاتی تطایطاٖ جصاب ٘یست.



 

 

 .اس تابستان استفادٌ کىیذ

تٟتطیٗ ظٔاٖ تطای ػاللٝ ٔٙس وطزٖ ذٛزتاٖ تٝ ٔغاِؼٝ تاتستاٖ است، ظیطا ٔسضسٝ ٚ زا٘طٍاٜ تؼغیُ 

 ٞسف ِصت است. است. ضٕا زض حاَ استطاحت ٚ آضأص ٞستیس ٚ ایٗ تٟتطیٗ ظٔاٖ تطای ٔغاِؼٝ تا 

 .یک کتاب ي فیلمص را با َم مقایسٍ کىیذ

تطای ٔمایسٝ یه وتاب تا فیّٕی وٝ اظ ضٚی ٕٞاٖ وتاب ساذتٝ ضسٜ است، اَٚ وتاب ضا ترٛا٘یس ٚ 

سپس فیّٓ ضا تثیٙیس. تٝ سطػت ٔتٛجٝ ٔی ضٛیس وٝ سیٕٙا زض ٔماتُ ازتیات ٔحسٚز است ٚ ػٕال ٕ٘ی 

ی وتاب ضا تٝ ضٕا ٔٙتمُ وٙس. تٝ ٘اچاض یه فیّٓ تسیاضی اظ ضیعٜ تٛا٘س تٕاْ ظطافت ٞا ٚ ظیثایی ٞا

واضیٟا ٚ جعییات ضا حصف ٔی وٙس ٚ فمظ تٝ ذظ اصّی زاستاٖ ٔی پطزاظز. فطٚش تسیاض تاالی 

وتاتٟایی وٝ فیّٓ آٟ٘ا ٞٓ ساذتٝ ضسٜ است، اثثات ایٗ ازػاست. آذطیٗ وتاتی وٝ تا فیّٕص ٔمایسٝ 

فیّٓ ٘صف وتاب ضا اظ زست زازٜ تٛز. تفاٚت زیٍطی وٝ وتاب ٚ فیّٓ  ،وطزْ، فیّٓ وس زاٚیٙچی تٛز

  وتاب تریُ ضٕا ضا ضىٛفا ٔی وٙس أا فیّٓ تریُ ضٕا ضا ٔی وطس.تا ٞٓ زاض٘س ایٗ است وٝ 

 خًد داری کىیذاس خًاوذن مجلٍ 

فٝ ضٞا اظ ذٛا٘سٖ ٔجّٝ یا زاستاٟ٘ایی وٝ تٝ صٛضت ز٘ثاِٝ زاض چاج ٔی ضٛز ذٛز زاضی وٙیس. ٘ص

وطزٖ یه زاستاٖ یا یه ٔاجطا اظ ِصت ٔغاِؼٝ ٔی واٞس. شٞٗ ضٕا ٔستٟا تطای زا٘ستٗ پایاٖ یه 

 تٝ جستجٛ ٔی پطزاظز. ذٛا٘سٖ یه زاستاٖ ٘یٕٝ واضٜ، ٔا٘ٙس  ٘صفٝ زیسٖ یه فیّٓ است. ٞیچ زاستاٖ

  ِصتی زض آٖ ٘یست. اظ ٔغاِؼٝ پطاوٙسٜ ٚ ٘صفٝ ٚ ٘یٕٝ جسا پطٞیع وٙیس.

 

 



 

 

 .ىذگان معزيف را بخًاویذرماوُای معزيف یا آثار وًیس

اٌط تاظٜ ضطٚع تٝ ٔغاِؼٝ وطزٜ ایس ٚ اعالع چٙسا٘ی زض ٔٛضز ٘ٛیسٙسٌاٖ ٚ وتاتٟا ٘ساضیس تٝ ضٕا 

پیطٟٙاز ٔی وٙٓ، وتاتٟایی وٝ ذیّی ٔؼطٚف ٞستٙس ضا ترٛا٘یس . آثاض ٘ٛیسٙسٌاٖ ٔؼطٚف ضا ترٛا٘یس. 

ض٘س اِعأا تٟتطیٗ ٞا یا جصاب تطیٗ ٞا وتاتٟایی وٝ اوٖٙٛ زض تٛضس ٞستٙس یا تیطتطیٗ فطٚش ضا زا

٘یستٙس، تّىٝ ٔس ضسٜ ا٘س ٚ پس اظ ٌصضت چٙس ساَ اظ ٔس ٔی افتٙس. أا وتاتٟایی وٝ ساِٟا اظ ٘ٛضتٝ 

ضس٘طاٖ ٌصضتٝ ٚ ٘مسٞا ٚ ٘ظطات ذٛتی ضا زضیافت وطزٜ ا٘س، ٔؼٕٛال ٞٓ اضظش ٞٙطی ٚ ٞٓ اضظش 

ز ٘ثطیٓ وٝ ٔغاِؼٝ تا ٞسف ِصت تٝ ٞطحاَ یه فطٍٞٙی ٚ ٞٓ اضظش سطٌطٔی تاالیی زاض٘س. اظ یا

 سطٌطٔی است. 

 .بزای اوتخاب کزدن یا پیذا کزدن کتاب اس ایىتزوت استفادٌ کىیذ

وتاب  ا٘ترابپیسا وطزٖ وتاب ٚ آضٙا ضسٖ تا زضٕٚ٘ایٝ ٞای آٖ ٚ  آضٙا ضسٖ تا یه ٘ٛیسٙسٜ یا تطای

 0111یٓ یا زِرٛاٞتاٖ اظ ایٙتط٘ت استفازٜ وٙیس. ٔؼٕٛال ِیست ٞایی تا ػٙٛاٖ صس ضٔا٘ی وٝ تایس ترٛا٘

زض ایٙتط٘ت ٔٛجٛز است  ٚ ٔی تٛا٘س تٝ ضٕا زض  ٞا تابوای اظ زاستاٖ ٚ ذالصٝ وتاتی وٝ تایس ذٛا٘س 

ٔی تٛا٘یس  ،ه وٙس. وتاتٟای وٕیاب ضا ٞٓ وٝ زض وتاترا٘ٝ ٞا پیسا ٕ٘ی ضٛ٘سا٘تراب وطزٖ وتاب وٕ

تایی زاض٘س زض ایٙتط٘ت یافت ٔی  0111ط٘تی تٟیٝ وٙیس. حتی وتاتٟایی وٝ تیطاغ تاظ عطیك ذطیس ایٙ

 ضٛ٘س. 

 .کتاب کاغذی بخًاویذ

 FDPوتاب  لاتُ ٔمایسٝ ٘یست.  FDPِصت ذٛا٘سٖ وتاب واغصی تٝ ٞیچ ػٙٛاٖ تا ذٛا٘سٖ وتاب 

حتی تٝ ٌطز پای وتاب واغصی ٞٓ ٕ٘ی ضسس. زض ایٗ یه ٔٛضز ٍ٘طاٖ ٔحیظ ظیست ٘ثاضیس ٚ وتاب 

 واغصی ترٛا٘یس. 



 

 

 پیطىُاداتی بزای خًاوذن کتاب َای داستاوی

 زض ایٙجا پیطٟٙازاتی تطای ٔغاِؼٝ وتاتٟای زاستا٘ی تٝ ضٕا ٔی زٞٓ. أیسٚاضْ وٝ اظ آٖ ِصت تثطیس. 

فا٘تعی ضا زٚست زاضیس؛ وتاتٟای جی وی ضِٚیًٙ: ٞطی پاتط ٚ سًٙ جازٚ، ٞطی پاتط اٌط زاستاٟ٘ای 

 ٚ تاالض اسطاض، ٞطی پاتط ٚ جاْ آتص ، ٞطی پاتط ٚ ٔحفُ لمٙٛس ٚ ...

اٌط زاستاٟ٘ای فا٘تعی حٕاسی ضا زٚست زاضیس؛ وتاتٟای جی. تاِىیٗ: ٞاتیت، یاضاٖ حّمٝ، زٚ تطج، 

 تاظٌطت پازضاٜ ٚ ...

زٚست زاضیس؛ وتاتٟای جاٖ ٌطیطاْ: ٚویُ  اصطٚ ٔؼٕایی ٔؼ ٟ٘ایی تا تٝ ٔایٝ ٞای واضآٌاٞیاٌط زاستا

 ذیاتا٘ی، ٞیات ٔٙصفٝ فطاضی، ٔٛوُ ٚ ... 

اٌط زاستاٟ٘ایی تا ٔٛضٛع ػّٕی تریّی زٚست زاضیس؛ وتاتٟای ایعان آسیٕٛف ٚ آضتٛض سی 

 والضن 

 اضسیا ٔاضوع اٌط زاستاٟ٘ایی ٚالغ ٌطایی جازٚیی ضا زٚست زاضیس؛ وتاتٟای ٌاتطیُ ٌ

 ا٘ٗ زٚیُ ٚ آٌاتا وطیستی اٌط زاستاٟ٘ای ٔؼٕایی والسیه ضا زٚست زاضیس ؛ وتاتٟای آتٛض و

غٚظٜ ٕٞچٙیٗ زاستاٟ٘ای ٚیىتٛض ٌٞٛٛ، چاضِع زیىٙع، اض٘ست ٕٞیٍٙٛی، ٔاضن تٛایٗ، پائِٛٛ وٛئیّٛ، 

 ، زٖ تطاٖٚ ٚ ٘ٛیسٙسٌاٖ زیٍط تٝ ضٕا تٛصیٝ ٔی ضٛز. ایتاِٛ واِٛیٙٛ ،ساضأاٌٛ

 

 

 



 

 

 تاثیز عالقٍ بٍ مطالعٍ در سوذگی ضما

ػاللٝ تٝ ٔغاِؼٝ ظ٘سٌی ضٕا ضا تغییط ذٛاٞس زاز. ٚلتی تٝ ٔغاِؼٝ ػاللٝ ٔٙس ضٛیس ٚ ٔغاِؼٝ لسٕتی اظ 

ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ضٕا ضٛز، تٝ ٔطٚض زا٘ص ٚ تیٙطی زض ٔٛضز ظ٘سٌی زض ضٕا ایجاز ضسٜ ٚ ٌستطش ٔی 

طیس، ذٛا٘سٖ صفحٝ ای ضا ٔی ذٛا٘یس ٚ اظ آٖ ِصت ٔی ت 311یا  011یاتس. ٚلتی ضٕا تٝ ضاحتی ضٔاٖ 

وتاتٟای وٛتاٜ تط تطای ضٕا تسیاض آساٖ ٔی ضٛز. وٓ وٓ ٔؼیاضی زض ٔٛضز وتاب ذٛب ٚ وتاب تی 

اضظش زض ضٕا ضىُ ٔی ٌیطز ٚ ٔی تٛا٘یس تط اساس آٖ ٔؼیاض ػُٕ وٙیس. تؼس آٞستٝ آٞستٝ ٔی تیٙیس 

) تٝ جع وٝ ٔغاِؼات ضٕا سٕت ٚ سٛی وأال ٔطرصی پیسا وطزٜ است ٚ حسالُ زض یه ٔٛضٛع 

ضضتٝ تحصیّی ذٛزتاٖ( صاحة ٘ظط ٞستیس. اٌط ذٛش سّیمٝ تاضیس ٚ وتاتٟای ضضس ضرصی ٚ 

ٔٛفمیت ضا ٔغاِؼٝ وٙیس، تٝ ٔطٚض ضرصیت ضٕا پرتٝ تط ٔی ضٛز.وٓ وٓ تصٕیٕات تٟتطی ٔی ٌیطیس. 

 اضازٜ ٚ پطتىاض ضٕا  لٛی تط ٔی ضٛز. ضٚاتظ اجتٕاػی ضٕا تٟتط ٔی ضٛز، ػازات ذٛب ضٕا ٌستطش

ٔی یاتس. تٝ ػازات تس ذٛز آٌاٜ ٔی ضٛیس ٚ آٟ٘ا ضا تطن ٔی وٙیس. تٝ زا٘طٍاٜ تٟتطی ٔی ضٚیس. ضغُ 

تٟتطی پیسا ٔی وٙیس یا زض ضغُ ذٛز اضتماء ٔی یاتیس. چٖٛ ذٛزتاٖ ا٘ساٖ تٟتطی ضسٜ ایس، تا زٚستاٖ 

ٕا ازأٝ ذٛاٞس تٟتطی اضتثاط تطلطاض ٔی وٙیس ٚ ایٗ ضٚ٘س ضضس ٚ ضىٛفایی زض تٕاْ عَٛ ظ٘سٌی ض

 یافت. تٙاتطایٗ تاتستاٖ  أساَ ایٗ ضؼاض ضٕا تاضس: ٔغاِؼٝ تا ٞسف ِصت!!!

 

 

 

 



 

 

 محصًالت سایت درس خًاوان

  
 امًاج استاوذارد یادگیزی

 



 

 

 داولًدَای رایگان سایت درس خًاوان

 



 

 

ضما می تًاویذ بزای مطالعٍ ی بیطتز در مًرد مُارت َای تحصیلی 

تحصیلی، بزوامٍ ریشی درسی، مُارت َای ضامل: َذف گذاری 

مطالعٍ صحیح، تمزکش حًاس، مذیزیت سمان، تقًیت حافظٍ، خالصٍ 

وًیسی، مُارت حضًر در کالس، درمان اَمال کاری، ًَش ي 

! ي داولًد محصًالت استعذاد، یادداضت بزداری، مُارت وٍ گفته

 بٍ سایت ما مزاجعٍ کىیذ. رایگان
 

 
 

 ایٗ وتاب ضایٍاٖ است!

 ضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ وتاب ضا تٝ زٚستا٘تاٖ ٞسیٝ زٞیس!

 ضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ وتاب ضا تطای زاّ٘ٛز ضایٍاٖ زض سایت یا ٚتالي ذٛز لطاض زٞیس!

 ضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ وتاب ضا زض ضثىٝ ٞای اجتٕاػی تا زٚستا٘تاٖ تٝ اضتطان تٍصاضیس!

 ٕٞطاٜ ٔحصٛالت ذٛز اضائٝ ٕ٘اییس!ضٕا ٔی تٛا٘یس ایٗ وتاب ضا تٝ ػٙٛاٖ ٞسیٝ ضایٍاٖ تٝ 

 ِٚی...

 ضٕا حك فطٚش ایٗ وتاب ضا ٘ساضیس. 

 ضٕا حك تغییط ٔغاِة ایٗ وتاب ضا ٘ساضیس. 


