
 

 

 بازگشت به مدرسه

 .آموزان عزيز تعطيالت تابستاني رو به پايان استدانش

 

تابستان و اوايل مهر ماه، شما با ازدحام  روزهاي آماده شدن براي بازگشايي مدرسه است. هر سال در روزهاي پاياني اآلن

 3از تعطيالت  بهتر است گام به گام خود را براي شروع سال تحصيلي آماده كنيد تا به راحتي .شويدكارهاي متعدد روبه رو مي

 ه شروع مجدد مدرسه انتقال يابيد.ماهه تابستان ب

تري هستند و داراي مشكالت كم كنندآموزاني كه به تدريج خود را براي مدرسه آماده ميدهند كه دانشمي مطالعات نشان

 زا باشد. پيروي ازتواند براي بسياري از نوجوانان استرساستراحت طوالني مي رفتن به مدرسه بعد ازشوند. تر ميموفق

 .تواند سختي بازگشت به مدرسه را تسهيل كندهاي ساده زير ميتوصيه

 

زم است از روزهاي براي آماده شدن ال تواند انتقال خوبي را به ارمغان بياورد. بنابراين شماجسماني و اجتماعي مي هايآمادگي

 :است در طول سال تحصيلي داشته باشيد را اجرا كنيد اي را كه قرارآخر تابستان روال برنامه

 :ـ تنظيم زمان خواب1 

كه چه ساعتي بايد بخوابيد، ساعت  دقيقه زودتر از شب قبل بخوابيد. براي اين كه فراموش نكنيد 02تا  51هر شب  *

 .شويد ان را متوجهداري را كوك كنيد تا زمزنگ

 .دار استفاده كنيددقيقه زودتر، دوباره از ساعت زنگ 51زمان بيداري را نيز تنظيم كنيد. روزي  *

 .ساعت خواب نياز دارند. پس سعي كنيد كه خواب كافي داشته باشيد 1/8نوجوانان به  *

چنين كالس براي شما سخت شود و هم ن درتان بگيرد و تمركز كردشود كه در كالس درس خوابكمبود خواب باعث مي *

 .شودپذيري ميباعث خستگي و تحريك

حل را پيدا تر احتمال دارد كه راهبرابر بيش 3هايي كه قبل از امتحان رياضي خواب كافي داشتند، ها نشان دادند بچهپژوهش *

 .كنند

 .تري را تجربه كنيدشود كه استرس كمخواب كافي باعث مي *

 اشتن عادت غذايي مناسبـ د2

  .خودتان را به تدريج به خوردن صبحانه كامل عادت بدهيد *

 .شودتر ميبا خوردن صبحانه استرس شما كم *

 .كندغذاهاي سالم انتخاب كنيد، غذاهايي كه به رشد شما كمك مي *

 .كنددارد و تمركز شما را حفظ ميانتخاب غذاهايي كه شما را در طول روز فعال نگه مي *

 .چرب انتخاب كنيدچرب مانند مرغ، حبوبات، ماست كمغذاهاي داراي پروتئين كم *



 

 

ها و مواد معدني براي دريافت انرژي در طول روز مناسب ميوه، سبزيجات و هويج را به غذاي خود اضافه كنيد زيرا ويتامين *

 .است

پفك و غيره ممكن است سريع به شما  كرده، چيپس،سرخزميني هاي ساده مثل تنقالت شيرين، دونات و سيبكربوهيدرات *

 .انرژي بدهد اما پايدار نيست

 .از پرخوري اجتناب كنيد *

 .غذاي سبك ميل كنيد *

 .دار را معتدل كنيدهاي كافئينمصرف نوشيدني *

 .يه سالم استشود و يك راه رسيدن به تندرستي، تغذيادگيري دروس و جذب دانش بدون ذهن و بدن سالم مشكل مي *

 .كندـ ورزش صبحگاهي براي داشتن روز خوب به شما كمك مي3 

 

 .ـ برنامه خود را بر اساس روال سال تحصيلي تنظمي كنيد4 

 زمان شام خوردن *

 زمان حمام *

 مان ديدن تلويزيونز *

 و ساير موارد *
 

 .م كنيدـ زمان استفاده از تلويزيون، راديو، اينترنت، تلفن را به تدريج ك 5 

 

 هاها و برنامهـ تعيين اولويت6  

 .توانيد يك هدف خيلي مهم داشته باشيدگرايانه انتخاب كنيد و حتي ميهاي اختصاصي و واقعهدف *

 .تان گسترده نباشدهدف *

 .مام چيزهايي كه براي رسيدن به هدف مورد نياز است را در نظر بگيريدت *

 .هاي خود را بنويسيدهدف *

 رد را آنها توانيدمي  تنها يك فكر در ذهن شود كه واقعي و عيني به نظر برسد نهداشتن يك رونوشت از اهداف باعث مي *

 .ن باشدرويتادر طول سال پيش كه بنويسيد روزانه يادداشت رتدف

بچسبانيد كه با نگاه هر روزه به آن، باعث يادآوري شود  نوشته و باالي ميزتان A4 يا برگهتوانيد روي يك مقوا اهداف را مي *

http://www.beytoote.com/ba1837


 

 

 .را بپذيرد و مغزتان كامالً آن

 .توانيد از عملكرد سال گذشته خود يا صحبت با ديگران با ساير منابع استفاده كنيدبراي تعيين اهداف مي *

 .هاي كوچك قابل مديريت تبديل كنيداهداف خود را به گام *

ريزي خود آن ها را آنها آگاه باشيد و در برنامه شود را شناسايي كنيد و ازتان ميپرتي شما از اهدافعواملي كه باعث حواس *

 .در نظر داشته باشيد

 .نت در نظر بگيريددر هفته زمان محدودي را براي استفاده از تلويزيون و اينتر *

 .هاي جذاب استفاده كنيدهاي استراحت از سرگرميدر زمان *

 .از تعطيالت آخر هفته لذت ببريد *

 .فكر قدم اول است. برنامه خود را مديريت و اجرا كنيد *

 .خواهيد انجام دهيداي داشته باشيد كه بدانيد چه كاري ميبراي هر روز خود برنامه جداگانه *

 .هاي به دست آمده در مدرسه، استفاده كنيداز فرصت *
 

 .ريزي كنيدـ برنامه7 

 .در يك تقويم شخصي زمان امتحانات را يادداشت كنيد *

 .دار )مثالً هفته آينده يا ماه آينده( را در تقويم يادداشت نماييدزمان تحويل دادن تكاليف مدت *

 .بگوييد« نه»ود، شهايي كه مانع برنامه شما ميبه فعاليت *

 .سعي كنيد از برنامه عقب نمانيد تا احساس سرخوردگي نكنيد *

 .موانع اجراي برنامه را پيدا كرده و در برطرف كردن آن تالش كنيد *

 .تواند جالب باشد اگر شما هر شب كمي وقت براي آن صرف كنيدامتحان دادن، مي *
 

 برداريـ گوش كردن و يادداشت8

 .دهددر كالس، در درازمدت نتيجه ميتوجه داشتن  *

 .كندتر ميبرداري، يادآوري اطالعات را سادهگوش دادن فعال و يادداشت *

 .كنيد الۆهاي خود را قبل از شروع كالس مرور كنيد و هر قسمت را نفهميديد از معلم سيادداشت *

 .برداري را از معلم، مشاور و... ياد بگيريدهاي يادداشتمهارت *

 .رابطه خوبي با معلمان داشته باشيد *

 .هاي دوستان خود استفاده كنيددر صورت مريضي، از يادداشت *

 

 ـ تفكر مثبت9 

 .توانيدباور كنيد كه مي *

 .الگوهاي فكري منفي خود را به مثبت تبديل كنيد *

 .انگيزه خود را حفظ كنيد *

 .جمالت مثبت را نوشته و در جلوي ديد خود قرار دهيد *


