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مطالعه را فقط به بعد از افطارها موکول نکنید
ممکن است. به هیچ عنوان در ماه رمضان و در ساعات روزه بودن، درس خواندن را متوقف نکنید

ماده که کیفیت کار مانند زمان های قبل نباشد اما توقف می تواند عالوه بر مختل کردن روند آ
ه افطار  بنابراین مطالعه را فقط ب. سازی شما، شروع مجدد فعالیت درسی را با کندی رو به رو سازد

.تا سحر موکول نکنید و در روز هم برای مطالعه، برنامه ریزی داشته باشید

:به هیچ وجه از برنامه ریزی غفلت نکنید
. این یک اصل کلی است که شاید اهمیت رعایت آن در ماه مبارک رمضان، بیش از پیش خود را نشان دهد

ر روزی که  قبل از شروع مطالعه برای خودتان مشخص کنید که قرار است د. برنامه ریزی را فراموش نکنیدبنابراین
د، اگر در زمان روزه دار بودن موفق به تمام شدن آن مباحث نشدی. پیش رو دارید، کدام مباحث را مطالعه کنید

.خود را مقید کنید که پس از افطار برنامه خود را تمام کنید و آن مبحث را نیمه تمام رها نکنید



خالصه برداری هایتان را در 
:بعدازظهرها مرور کنید

اگر در بعدازظهرها بی حوصله 
و خسته بودید، می توانید از 
جزوه هایی که قبال درکالس 

ه نوشته اید، استفاده کنید و ب
مطالعه مطالب ساده تر و مرور 

در این شرایط، . آن ها بپردازید
به هیچ عنوان از تست زنی 

.غافل نشوید

جای شب و روز را برای مطالعه  
:عوض نکنید

جای شب و روز را برای درس 
این کار باعث نکنید، خواندن عوض 

تغییر ساعت بیولوژیک بدن می 
شود و عواقب دیگری را بعد از این 

ایام برای فرد به دنبال 
درجه ای 180بنابراین تغییر دارد 

.ساعت مطالعه توصیه نمی شود

میزان مطالعه در بعدازظهرها را کاهش دهید

هنگام ظهر کمی استراحت کنید و در بعدازظهر،  
زمان های مطالعه خود را به فاصله های کوچک تر 

دقیقه ای تقسیم کنید تا بازدهی بیشتری  45
اگر در ساعات ابتدایی  : به طور مثال. داشته باشید

دقیقه استراحت 15دقیقه مطالعه، 90روز به ازای هر 
می کردید، در ساعات پایانی روز و قبل از افطار، به 

دقیقه استراحت 15دقیقه مطالعه، 45ازای هر 
کنید تا کیفیت مطالعه تان افزایش یابد

بعد از سحر و ساعات ابتدایی روز را دریابید

درس های سنگین و مهم تر را در ساعات  
در برنامه خود سحرو بعد از صبحابتدایی 

قرار دهید چون میزان قند خون در باالترین  
البته به شرطی که . سطح ممکن قرار دارد

در وعده سحری، غذای سنگین نخورده  
.نباشید



نخوریدسنگینغذایافطاروعدهدر

نکنیددر دیدن سریال های ماه رمضان افراط 

بخوانیدشب درس 11حداکثر تا ساعت 

کالس های متفرقه را در این ماه تعطیل کنید

کنیدفکررقبایتانبه



(نواع غذامانند نان و ماکارونی سبوس دار و استفاده از سبوس گندم و یا برنج درپخت ا)استفاده از غالت کامل 
(غذابه همراه استفاده از سبزی خوردن و ساالد )مصرف سبزیجات بصورت پخته و خام 

استفادۀ کافی از حبوبات
مصرف کافی و به اندازۀ میوه ها

مصرف غذاهای ملین مانند خورشت آلو، خورشت سبزی و خورشت کرفس
آشامیدن مقدار کافی آب و مایعات و خودداری از مصرف چای پررنگ

درد، وعدۀ سحری باعث ایجاد اختالل در سوخت و ساز بدن شده و نهایتا باعث بوی بد دهان، سرحذف 
.دردهای عضالنی، سوزش سردل، بی خوابی و عصبانیت می شود





:مقام معظم رهبری 

هدف از روزه، تقوای الهی است


