
     

  )1قسمت (روش هاي مطالعه 

  .الزم است يقرائت، بدون شك پرورش خاص يبرا. دانست ياز خواص مادرزاد توان يجانسون، خوب كتاب خواندن را نم يلبه قول آدر -1

  

آنها را  يبلزوم معاو به هنگام  يابددر خواند يرا كه م يزيچ هاي يباييكار بتواند ز يناست كه خواننده در ا يدر مجموع روش يروش كتابخوان ينبهتر - 2

  .گردد يحاصل م تالش البته از راه پرورش و  ينبفهمد و ا

 

  

همان . كند يما كشف م يرا برا يمطلب آن معان ياقكه س يدتصور نكن يهودهب. يددقت كن خوريد يبار به آنها بر م يننخست يكه برا يكلمات يدر معان - 3

  .رفتن به سراغ فرهنگ لغت است يبرا وقت ينزمان بهتر

  

است كه  يبردبار ينوع بلكه  يستاستقامت لجاجت ن. يمدر خواندن كتاب استقامت داشته باش يددارد كه با يدهعق ي،فرانسو يسندهفاگه، نو يلام -4

  .كند يم يقو درك ما را عم پرورد يذوق ما را م

 

 يآن است كه برا يدعقا يناز ا يكي. دارد يباو زجالب  ياربس يينظرها يانتخاب كتاب و روش كتابخوان ةدربار ي،فرانسوآور  نامدانشمند  ي،مون تن - 5

. سازد يم نداثر پربها ما را مدتها سعادتم يك.  يمداشته باش يو با آن تماس دائم يمآن را دوبار بخوان يدكتاب خوب با يك يوصول به عمق معنا

  .يمدقت فوق العاده به كار بر بار يك ينهر چند در ا ؛يمبرس يدرجه از خوشبخت ينبار خواندن به ا يكبا  توانيم ينم

 

 يگفتگوها دربخوب  هايباكت.  يمگو كنراجع به آن گفت يدبا يمكن يداپ ينظر صائب يما كه خوانده ياز كتاب يممعتقد است، اگر بخواه يو ينهمچن -6

  .ناميم ياست كه ما آن را مباحثه م يزيهمان چ ينا. گشايند يما م يپرثمر را به رو

 

 يكه به جا يدفقط توجه كن. است  يادداشتبردارياستفاده از  ،خوب مطالعه ياز روشها يكيآمده است كه »  نكته درباره مطالعه 500«در كتاب  -7

 سؤالبه صورت  كنيد، يرا درك نم ياگر مطلب. يسيدتر بنو را برجسته يادداشتنكات مهم . يزيدگوناگون بر يطرحها! يدنكن يسيرونو يادداشت،

  .برداريد داشتياد

 

كتاب آمده است،  يامقاله  يشده است هنگام مطالعه ابتدا خالصه مطلب را كه اغلب در ابتدا يشنهادپ»  در خواندن و درك يعتسر يروشها«در كتاب  -8

در  معموالً طالبم ينهمترم يراز ؛يدهر عنوان را مطالعه كن يسپس چند سطر از ابتدا ؛يدكتاب را مطالعه كن يسپس عنوانها و فهرست اجمال. يدبخوان

  .يفزاييدكتاب را بر اطالعات خود ب يرو تفاس يحاتتوض ساير  يتدر نها. هستند يهخطوط اول ينهم

 

 يدنمطالعه و عمل نكردن مانند شخم زدن و بذر نپاش«: به قول تولد. يدكن يزير برنامه آموزيد يبه كار بستن آنچه م ياز همان زمان مطالعه، برا - 9

  ». است

 

  »!دو هضم كر يدجو يدرا هم با يليو قل يدبلع يدرا با يگرد يبعض يد،چش يدكتب را با يبرخ«: باره دارد يندر ا يباييجمله ز نيكب -10
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