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ing Binder
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هٌظن ؼہٌے اوؼ پڑھبئی هیں اچھی هہبؼتیں ؼکھٌب قکول هیں کبهیبثی کے لیے ثٌیبظی ضؽوؼتیں ہے۔ طلجبء کے لیے یہ
اًہوًی ثبت ًہیں کہ اًہیں هٌظن ؼہٌے هیں ههکالت پیم آئیں۔ اپٌے ثچے کو هٌظن ؼہٌے هیں هعظ ظیٌے کے لیے اوؼ
کبهیبثی قے ہوکٌبؼ کؽًے کے لیے اـ کے قبتھ هٌعؼخہ غیل هفیع ًکبت پڑھیں۔

اپٌب وقت هٌظن کؽیں )(Organize Your Time
کیب آپ کجھی یہ قوچتے ہیں کہ وقت کہبں چال خبتب ہے؟ وقت کب هؤثؽ اقتؼوبل کؽًب اوؼ کبهوں کو اہویت کے لسبظ قے
تؽتیت ظیٌب (تؽخیسبت قبئن کؽًب) ههکل ثبثت ہو قکتب ہے۔ ہوم وؼک ،پؽاخیکٹ ،اوؼ قکول کے ثؼع کی قؽگؽهیوں کے
اوقبت هقؽؼ کؽًب ایک ظنواؼ کبم ثي قکتب ہے۔ ٹی وی ،ویڈیو گیویں ،اًٹؽ ًیٹ ،اوؼ فوى خیكی توخہ ہٹبًے والی چیؿیں،
آپ کب اچھب ضبصہ وقت لے لیتی ہیں۔ آپ کو یہ ظیکھٌے هیں هعظ ظیٌے کے لیے کہ آپ کب وقت کہبں ضؽچ ہوتب ہے ،کچھ
هٌٹ ظے کؽ هٌعؼخہ غیل ػول هکول کؽیں:


تصوؼ کؽیں کہ آپ ایک ؼیکبؼڈًگ آؼٹكٹ ہیں خو ایک  24ٹؽیک ) (trackکی ’قی ڈی‘ ) (CDثٌب ؼہب ہے۔ ہؽ
ٹؽیک آپ کے ظى کب ایک گھٌٹہ ظبہؽ کؽتب ہے۔ ًیچے ظی گئی قؽگؽهیوں هیں آپ خو گھٌٹے لگبتے ہیں وٍ
ؼًگ قے ثھؽیں۔ کیب آپ اپٌی ’قی ڈی‘ کو ایكے وقت قے ثھؽیں گے خف هیں آپ ًے هفیع کبم کیے؟

گھنٹے جو استعمال ہوئے:
کھبًب کھبًے هیں
قوًے هیں
ہوم وؼک کؽًے هیں
قکول هیں
هطبلؼے هیں
ٹی وی ظیکھٌے هیں
وڈیو گیووں هیں
ظوقتوں کے قبتھ
]قکول کی[ غیؽ ًصبثی قؽگؽهیوں هیں ضؽوؼت کے کبهوں هیں

ظوؼاى ہفتہ ]پیؽ تب خوؼہ[
’ویک ڈے‘/
ِ

اکیلے هیں وقت

هؿیع:
هؿیع:
هؿیع:
هؿیع:

’ویکیٌڈ‘/ہفتے کب اضتتبم ]ہفتہ ،اتواؼ[

کیب آپ اپٌے وقت کب قت قے ثہتؽ اقتؼوبل کؽ ؼہے ہیں؟ اگؽ ًہیں ،تو کونم کؽیں کہ ۔۔۔
 کبهوں کو اہویت کے لسبظ قے کؽیں (تؽخیسبت قبئن کؽیں) ،اوؼ اـ پؽ قبئن ؼہیں۔
 وقت طے کؽًے کب خؽًل/پلیٌؽ ) (plannerاقتؼوبل کؽیں ،اوؼ کبم کؽًے کی تؽتیت واؼ فہؽقت ثٌبئیں۔
 ؾیبظٍ ثڑے کبهوں کو چھوٹے زصوں هیں تقكین کؽ لیں۔
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’ ِؼًگ ثبئٌڈؼ‘ )(Ring Binder
اپٌب ِؼًگ (ظھبتی ظائؽوں) واال ثبئٌڈؼ هٌظن ؼکھٌے کے لیے اى هفیع ًکبت پؽ ػول کؽیں:


ظھیبى ؼہے کہ ثبئٌڈؼ کے ِؼًگ (کبغػ ڈالٌے کے ظھبتی ظائؽے) ٹھیک قے کبم ؼہے ہوں۔ اگؽ ظائؽوں کے ظًعاًے آپف
هیں ٹھیک قے ًہ هل ؼہے ہوں تو آپکب کبغػ اى هیں پھٌف کؽ پھٹ قکتب ہے۔



ثبئٌڈؼ کے قبهٌے کی طؽف ،اـ کے ِؼًگؿ ( ظائؽوں) هیں اپٌی ’قٹوڈًٹ ہیٌڈ ثُک‘’ ،ایدٌڈا ثُک‘ ،اوؼ ایک پٌكل کیف
ڈال لیں خف هیں اچھی طؽذ گھڑی ہوئی پٌكلیں اوؼ پیي/قلن ؼکھے ہوں۔



لکھٌے کے لیے ؾائع ضبلی صفسبت ،ثبئٌڈؼ کی پچھلی طؽف ڈال لیں ،تبکہ ہعایبت قٌٌے کے ظوؼاى آپ خلع اى تک پہٌچ
قکیں۔



ہؽ هضووى کب ًبم ،زصے الگ کؽًے والے هضجوط ڈیوائڈؼ ) (dividerپؽ لکھیں۔ هوکي ہے آپ کو کالـ کے کبم یب
اضبفی کبم کے لیے غیلی زصے ثٌبًے پڑیں۔ ڈیوائڈؼ کو ؼًگوں کے لسبظ قے ثبًٹٌب ثھی هفیع ہو قکتب ہے۔



اپٌے ثبئٌڈؼ هیں ایک ہوم وؼک کب فولڈؼ ثھی ثٌبئیں خف هیں آپ ؼوؾاًہ هلٌے والے کے کبغػات ) ،(handoutsکبم
) ،(assignmentsاوؼ قکول قے هتؼلق ضظ و کتبثت ؼکھ قکیں۔



اپٌے توبم کبم پؽ اوؼ خو کبغػات هلتے ہیں اى پؽ تبؼیص لکھ لیب کؽیں۔



ت ضؽوؼت هؽهت کؽیں۔
کبغػات کب خبئؿٍ لیں کہ اى هیں پھٹ کؽ قوؼاش ًہ ہو ؼہے ہوں ،اوؼ زك ِ



کبغػ کے خو کٌبؼے پھٹ خبئیں یب اًکی زبلت ضؽاة لگے ،اتٌب زصہ کبٹ ڈالیں۔



ؼوؾ ؼات کو اپٌب ثبئٌڈؼ هٌظن کؽیں۔



خت آپ کو هعظ کی ضؽوؼت ہو تو اپٌے اقبتػٍ ،والعیي ،اوؼ گھؽ کے ظوقؽے افؽاظ قے هعظ ،زوصلہ افؿائی اوؼ ههوؼٍ
هبًگیں۔
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پڑھبئی کی اچھی ػبظتیں()siid Hoydu S dooG
پڑھبئی کی اچھی ػبظتیں ،قیکھٌے کے ػول کو ؾیبظٍ هؤثؽ اوؼ قبثل تكکیي ثٌبتی ہیں۔ پڑھبئی هیں اچھی هہبؼت
ؼکھٌے والے طلجبء هیں غوؼ قے قٌٌے ،اچھے ًوٹ لکھٌے ،کالـ هیں زصہ لیٌے ،اوؼ اپٌب ہوم وؼک کؽًے کب
ؼخسبى پبیب خبتب ہے۔ هٌعؼخہ غیل هفیع ًکبت پؽ ػول کؽ کے پڑھبئی کی اچھی ػبظتیں هضجوط کؽًب نؽوع کؽیں۔


ایكی ضبهول اوؼ ؼوني خگہ چٌیں خہبں توخہ ثٹبًے والے ػٌبصؽ ًہ ہوں۔ نؽوع کؽًے قے پہلے غوؼ کؽ لیں کہ آپ
کے پبـ توبم ضؽوؼی قبهبى هوخوظ ہو۔



کالـ هیں لکھے ًوٹ ہفتے هیں کن اؾ کن ایک ظفؼہ ظہؽائیں۔ خو ًکبت آپ کو ؾیبظٍ اہن لگیں اًہیں ضؽوؼ ہبئی الئٹؽ
) (highlighterقے ؼًگ کؽ ًوبیبں کؽ لیں۔



هطبلؼہ کؽًے کے قبتھ ًوٹ لکھتے خبئیں اوؼ اپٌے الفبظ هیں هطبلؼے کب ضالصہ لکھیں۔



اپٌے اقتبظ قے پوچھیں کے هطبلؼے کے ظوؼاى آپ کو کي چیؿوں پؽ ؾیبظٍ توخہ ظیٌی چبہیے۔



ؾثبًی یبظ کؽًے کے ظوؼاى ،فلیم کبؼڈوں کب اقتؼوبل کؽیں ،لفظوں کے پہلے زؽوف قے هطفف ثٌب کؽ ظیکھیں ،چھوٹے
زصوں هیں ثبًٹ کؽ یبظ کؽیں ،یب الفبظ کو کكی ظھي پؽ گب کؽ ظیکھیں۔



اپٌے وقت کی افبظیت ثڑھبًے کے لیے کالقوں کے ظؼهیبًی وقفے هیں هطبلؼہ کؽیں ،یب خت قطبؼ هیں کھڑے اًتظبؼ کؽ
ؼہے ہوں۔



هطبلؼے کے ظوؼاى وقفے کؽیں ،قٹؽیچ ) (stretchکؽًے کی وؼؾل کؽیں ،یب کوئی ہلکی چیؿ ) (snackکھب لیں۔



اقتبظ قے هؿیع وضبزت قٌٌے کے لیے ’کوچ‘ )” (“coachکالقوں هیں نؽکت کؽیں۔



قبتھ ہوم وؼک کؽًے والے کكی قبتھی کے قبتھ هطبلؼہ کؽیں۔



اپٌی غہٌیت پؽخول ثٌبئیں! قوچیں کہ کبهیبثی زبصل کؽًے پؽ آپ کتٌب اچھب هسكوـ کؽیں گے!

کالـ کے وقت کے ثؼع کی هٌصوثہ ثٌعی( soal r GG
)Hol oaaoaG
یبظانت پؽ کیے گئے ثؼض تسقیقی هطبلؼوں کے هطبثق ،خو کچھ اًكبى کكی وقت هیں قیکھتب ہے ،اگؽ اقے ظہؽایب ًہ خبئے
تو اـ کب تقؽیجب  62%زصہ پہلے ظى کے ثؼع ثھول خبتب ہے۔ ؼوؾاًہ نبم کو اپٌے ًوٹف کی ظہؽائی کؽیں۔ اپٌے ًوٹف کو
ؾیبظٍ خبهغ ثٌبًے کے لیے ظوثبؼٍ لکھیں۔ ہفتہ واؼ ظہؽائی کب کوئی ایكب وقت ؼکھیں خو آپ کے لیے هٌبقت ہو۔ آپ یہ ظیکھیں
گے کہ پڑھبئی کے هواظ کی ثبؼ ثبؼ ظہؽائی کی وخہ قے آپ کی ٹیكٹ قے پہلے کی تیبؼی کن وقت هیں ہو قکتی ہے۔
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ًوٹ لکھٌے)(Note Taking
کالـ هیں قٌٌے کے لیے تیبؼ ہو کؽ آئیں۔ یبظ ؼکھیں کہ هسض اقبتػٍ کی آواؾ کبى هیں پڑًے کو ’قٌٌب‘ ًہیں کہب خب قکتب۔ قٌٌب،
قودھ قے تؼلق ؼکھٌے واال ایک ػول ہے اوؼ اـ کے لیے ضؽوؼی ہے کہ آپ توخہ ظیں اوؼ خو کہب خب ؼہب ہے اـ پؽ قوچیں۔
ًوٹ لکھٌے کب توبم قبهبى اپٌے قبتھ کالـ هیں الئیں۔ قبتھ ثہت قے قلن/پیي ،پٌكلیں ،اوؼ اپٌی ًوٹ ثُک ؼکھیں۔ کالـ هیں ًوٹ
لکھٌے کے وقت فؼبل ) (activeطؽیقے قے قٌتے ؼہیں اوؼ هٌعؼخہ غیل پؽ ػول کؽیں:


اپٌے الفبظ هیں ًوٹ لکھیں ۔۔ وٍ هطتصؽ ہوں ،هگؽ اى هیں اتٌی تفصیل ضؽوؼ ہو کہ ثٌیبظی ضیبل پوؼا آ خبئے۔



’ہونیبؼ کؽًے والے فقؽے‘ )” (“signal statementsظھیبى قے قٌیں خو یہ ثتبتے ہیں کہ آپ کے اقتبظ خو کہٌے خب
ؼہے ہیں وٍ ثبت اہن ہے ،اوؼ پھؽ وٍ هؼلوهبت اپٌے ًوٹف هیں لکھ لیں۔ ہونیبؼ کؽًے والے فقؽوں کی هثبلیں ہیں’ :قت
قے اہن…‘ )” (“The most importantاوؼ ’یبظ ؼکھیں کہ…‘ )”…(“Remember that۔



اہن الفبظ کو ًوبیبں کؽیں ،اى کے ًیچے لکیؽ کھیٌچ کؽ ،اًہیں ثڑے زؽوف هیں )” (“capitalizeکؽ کے ،اى کے گؽظ ظائؽٍ
کھیٌچ کؽ ،اى کے گؽظ ضبًہ ثٌب کؽ ،یب تیؽ )” (“arrowکے ًهبى ثٌب کؽ۔



ثؼض هؼلوهبت کو زؽف ثہ زؽف لکھیں هثال فبؼهولے )” ،(“formulasڈایبگؽام )” ،(“diagramsاوؼ تؽتیت واؼ هؼلوهبت
)”(“sequences۔



اووؼ ہیڈ )” (“overheadپؽ
اپٌے ًوٹف هیں وٍ هؼلوهبت نبهل کؽیں خو آپکے اقتبظ ظہؽاتے ہیں یب چبک ثوؼڈ )” (“chalkboardیب َ
لکھتے ہیں۔

کالـ قے پہلے()so d o a is r GG
کالـ هیں خبًے قے پہلے هٌعؼخہ غیل قعم اٹھبئیں:


صست ثطم کھبًب کھبئیں یب کھبًے کی کوئی چھوٹی چیؿ )(snack۔ ًبنتہ ،ظوپہؽ کب کھبًب ،یب ظؼهیبًی اوقبت هیں
کھبًے کی کوئی چھوٹی چیؿ )” (“snackاـ ثبت پؽ اثؽ اًعاؾ ہو قکتے ہیں کہ آپ کیكب قیکھتے ہیں۔



پڑھٌے کو ظیب گیب هطبلؼے کب توبم زصہ هکول کؽیں۔ خو کچھ آپ ًے پڑھب ہو گب ،آپ کے اقتبظ کب قجق اقے ثٌیبظ ثٌب کؽ
آگے ثڑھے گب۔



کالـ کے پچھلی ظفؼہ کے ًوٹف ظہؽا لیں۔ اـ قے آپ کو یبظ آ خبئے گب کہ کیب پڑھبیب خب چکب ہے اوؼ آپ ًئی هؼلوهبت
قیکھٌے کے لیے تیبؼ ہوں گے۔



خو هواظ پڑھبیب خبًب ہے اـ کب پہلے قے ایک هطتصؽ خبئؿٍ ) (previewلے لیں۔ اـ هطتصؽ خبئؿے کب هقصع یہ ًہیں
کہ آپ هواظ کو هکول طوؼ پؽ قودھیں ،ثلکہ یہ کہ آپ کو ایک ػووهی اًعاؾٍ ہو خبئے کہ کیب پڑھبیب خبًے واال ہے۔
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ؼات کو اچھی طؽذ ًیٌع پوؼی کؽیں (Zzzzzz’s-Get a Good
)Night’s Sleep
ضؽوؼت قے کن قو کؽ کبم کبج کؽًے قے ظى ؾیبظٍ لوجب هؼلوم ہوتب ہے اوؼ آپ کے کبم ؾیبظٍ ههکل هسكوـ ہوتے ہیں۔ تسقیقی
هطبلؼے ظبہؽ کؽتے ہیں کہ خت ثچے ظیؽ تک خبگتے ہیں تو اًہیں قکول هیں تؼلین قے هتؼلق اوؼ توخہ کے ؾیبظٍ هكبئل ظؼپیم
آتے ہیں۔ اهؽیکہ کے کن قي افؽاظ (ػوؽ  11تب  )17پؽ کیے گئے ایک هلکی تسقیقی هطبلؼے هیں قوهی فبؤًڈیهي ثؽائے ًیٌع
) (National Sleep Foundationکے  2006کے ’اهؽیکہ هیں ًیٌع‘ )” (“Sleep in Americaکے پول کے هطبثق صؽف  20فیصع
کوكي افؽاظ قکول کے ایبم کی ؼاتوں هیں تدویؿ کؽظٍ  9گھنٹے قوتے ہیں۔ هٌعؼخہ غیل تدبویؿ کن ػوؽ لوگوں کو ؼوؾ ؼات کو
ؾیبظٍ قوًے هیں هعظ ظیٌے کے لیے ہیں:






ثكتؽ هیں خبًے اوؼ صجر خبگٌے کے هكتقل اوقت هقؽؼ کؽ لیں (ویکیٌڈ ]ہفتہ اوؼ اتواؼ[ کے لیے ثھی) خي هیں آپ
تدویؿ کؽظٍ  9گھٌٹے یب اـ قے ؾیبظٍ کی ًیٌع پوؼی کؽ قکیں۔
لیٹٌے کے وقت کے لیے کوئی آؼام ثطم طؽیقہ ؼائح کؽ لیں خیكے تفؽیسب کچھ پڑھٌب ،یب ًین گؽم پبًی قے ًہبًب۔
قوًے کے کوؽے کو آؼام ظٍ ،اًعھیؽا ،ٹھٌڈا ،اوؼ ضبهول ؼکھیں۔
ٹیلی وژى اوؼ ظیگؽ توخہ ثٹبًے والی خیؿیں کوؽے قے ًکبل کؽ هبزول کو ًیٌع کے لیے قبؾگبؼ ثٌبئیں۔
نبم کو ایكے ههؽوة پیٌے قے گؽیؿ کؽیں خي هیں کیفیي ) (caffeineهوخوظ ہو۔

اچھب قٌٌے واال ثٌیں —کبى لگب کؽ قٌٌب
()lea siid ooGoaoa-p aGdliE
’] How-To-Study.comپڑھبئی کیكے کؽیں‘ کی ویت قبئٹ[ قے لیے ہوئےً ،یچے لکھے هفیع ًکبت ،آپ کو کالـ هیں اچھب
قٌٌے واال ثٌٌے هیں هعظ کؽتے ہیں:







قٌٌے کے لیے خػثبتی طوؼ پؽ تیبؼ ؼہیں۔ ایک قوچب قودھب اؼاظٍ کؽیں کہ آپ ًے هوضوع کو هفیع اوؼ ظلچكپ قودھٌب
ہے۔ ٹھبى لیں کہ آپ ًے اپٌی هکول اقتطبػت کے هطبثق پڑھٌب ہے۔ آپ کب ؼویہ ثہت اہویت ؼکھتب ہے۔
ایک هقصع کے تست قٌیں۔ اـ ثبت کی ًهبًعہی کؽیں کہ آپ اـ کالـ قے کیب قیکھٌے کی توقغ اوؼ اهیع ؼکھتے ہیں۔
خت آپ کے اقتبظ ثول ؼہے ہوں تو اہن ًکبت قٌٌے پؽ ظھیبى ظیں۔
کھلے غہي قے قٌیں۔ اگؽ آپ اپٌے ضیبالت کے ػالوٍ ظوقؽوں کے ًقطہء ًظؽ کے لیے ثھی کھال غہي ؼکھتے ہیں تو خو
کہب گیب ہے اـ کے ثبؼے هیں قوال اٹھبًے هیں کوئی زؽج ًہیں۔
توخہ قبئن ؼکھیں۔ اپٌی توخہ اـ پؽ هؽکوؾ ؼکھیں خو آپ کے اقتبظ کہہ ؼہے ہیں۔ کونم کؽے کے ضیبلی پالو ًب پکبے
اوؼاپٌے غہي کو اِظھؽ اُظھؽ کی قوچوں هیں الدھ کؽ ثھٹکٌے ًہ ظیں۔
ایک فؼبل قٌٌے واال ) (active listenerثٌیں۔ خو آپ کے اقتبظ کہہ ؼہے ہیں اـ کے ًوٹ لکھیں۔ ًوٹ لکھٌے کے لیے
ضؽوؼی ہے کہ آپ اـ ثبت کب فیصلہ کؽتے ؼہیں کہ کیب لکھٌب ہے ،اوؼ اـ کے لیے آپ کو فؼبل قٌٌے واال ثٌٌب ہی پڑتب
ہے۔
چیلٌح قجول کؽیں۔ خت آپ کو هؼلوهبت ههکل یب غیؽ ظلچكپ هؼلوم ہوں تو قٌٌے کی ؾیبظٍ کونم کؽیں۔ توخہ ظیٌے کے
لیے اوؼ یہ قودھٌے کے لیے کہ کیب کہب خب ؼہب ہے ،هسٌت کؽیں۔ قوال پوچھٌے قے ًہ گھجؽائیں۔
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’آؼگبًبئؿ‘’ /هٌظن کؽیں‘ )(O.R.G.A.N.I.Z.E.
اپٌے هبزول کو ؾیؽ کؽ لیں۔ هوکي ہے کہ کالـ کب کوؽٍ آپ کی پكٌع کے اػتجبؼ قے ثہت گؽم ،ثہت ٹھٌڈا ،ضؽوؼت
قے ؾیبظٍ ؼوني ،یب ثہت تبؼیک ہو۔ اى ًب هوافق زبالت کو اپٌے اوپؽ زبوی ًہ ہوًے ظیں۔ اپٌی توخہ قیکھٌے پؽ قبئن
ؼکھیں۔
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