
 

 پیامهای مشاوره

 

 شکست نقطه مقابل موفقیت نیست ،بلکه بخشی از موفقیت است .

 

 

 برای  شروع الزم 

 نیست عالی باشید ،اما برای عالی شدن باید شروع کنید .

 

 ، ماننداحترامی که به زبان نیاورده شود  تحسین و

 .باشدهدیه ای است که اهدا نشده  



 

 آنها کمال گرا هستند :کودکان و نوجوانانی که والدین 

o در معرض هراس از اشتباه کردن 

o هراس از مورد قضاوت قرار گرفتن 

o ه خود ابرازی در جمع عدم تمایل ب 

o  عدم اعتماد به نفس و عزت نفس 

o به عبارت دیگروالدین کمال گرا ، فرزندان مستعد اضطراب و وسواس 

 تربیت می نمایند . 

 



 فرق بین دانش آموز خوب بودن و

 بودن اندکی تالشعالی 

 بیشتر است .

 

 تحقیقات نشان می دهد :

   داشتن ذهنیت مثبت و باور داشتندانش آموزان بیشترین عامل موفقیت 

 توانایی های خود است .

 



 راز موفقیت افراد با هوش

  ایمان و توکل به خداوند 

 ورزش منظم 

 مطالعه مداوم 

 تعیین اهداف زندگی    

 سحر خیزی 

 تالش و پشتکار 

 مثبت تفکر 

 

 



، مان استنعمت های الهی در وجود  گترینرامید ، یکی از بز  

این سحر و اعجاز است که باعث    

،تالش و ورزیدن محبت  گرفتن ،د یا ، شما به سعی کردن می شود  

 زندگی ادامه دهید .

 

 دارد انگیزه قوی به یکموفقیت نیاز 

 کنید .هدف تعیین پس برای خود 



 

 

؛ نیست شادی کلید موفقیت  

اگر ؛ است موفقیت کلید شادی  

  باشید عالقمند و باشید داشته باور دهید می انجام آنچه به 

. شد خواهید موفق  

 

 



 مرور شفاهی :

 . کل فصل خود را به طور خالصه برای خودتان توضیح بدهید.1

 سوال بپرسید و به خودتان جواب بدهید. . از خود2

 یک معلم مطالب درس را از روی آن شکل برای خودتان تفسیر کنید. . به تصاویر نگاه کنیدومثل3

 مرور ذهنی :

 . بدون آنکه چیزی بگویید یا بنویسید ، همه ی اطالعات مربوط به یک مطلب را در ذهنتان مرور کنید.1

 وال از خودتان بپرسید و پاسخ آن را کلمه به کلمه در ذهنتان بی صدا جواب بدهید.ئ. یک س2

 .تصاویر و نقشه ها و شکل ها را دقیقاً در ذهنتان مجسم کنید.3

 

 



 مرور کتبی :

 . خالصه ی قسمت های مهم را که حدس می زنید جواب یکی از سئواالت امتحانی است روی کاغذ بنویسید.1

 را تصحیح کنید. ن امتحانی بگیرید و برگه. از خودتا2

 بکشید.کاغذ ن به کتاب آن ها را روی یک برگ . برای یاد گرفتن نقشه ها ، بدون نگاه کرد3

 . فرمول ها یا نکات مهم مربوط به یک موضوع را در یک جدول خالصه کنید.4

 

 در آیندهاگرشما تصویری درذهن خود ازآنچه 

 همان دهید واین تصویرذهنی را به صورت طوالنی حفظ کنید ، دقیقاً  ، تشکیل  باشید می خواهید

 فکرکرده اید.شدکه  خواهید 



 دارد. انگیزه قوی به یکموفقیت نیاز 

 کنید ...هدف تعیین پس برای خود 

 

 افراد موفق مطالعه هر درس را در زمان دلخواه 

 انجام نمی دهند ، بلکه همیشه هدف و

 .برنامه ریزی دارند

 



 

 موفقیت به سراغ افرادی می رود که روی خودشان

 سرمایه گذاری می کنند . 

 

 

 مشاور -تنظیم : نرجس جعفری تهیه و

 معاون آموزشی-تایید کننده: خانم رضایی

 دبستان دخترانه امام حسین )ع( شماره یک


