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 و آموزش یریادگیهشتاد و پنج سخن از بزرگان در مورد 

 

هشتاد و پنج سخن از بزرگان در 

 و آموزش یریادگیمورد 

 

 www.elmema.com ینترنتیعلم ما به آدرس ا یشده در گروه آموزش هیارا
 

 

شتیاق .1 شد و تعالی متوقف آنتونی جی. دی آنجلو: ا سعه دهید، تا هرگز در راه ر تان برای یادگیری را تو

 .نشوید

 .کند، تحصیالتم استآلبرت اینشتین: تنها چیزی که در یادگیری من تداخل ایجاد می .2

 .کنید، یاد بگیرید که چگونه زندگی کنیدلوسییوس آنائوس سنکا: تا زمانی که زندگی می .3

 .ویکتور هوگو: هر کس درب مدرسه ای را باز کند، درب زندانی را بسته است .4

واگن باری سرقت کند، اما اگر او  تئودور روزولت: کسی که هرگز به مدرسه نرفته است، ممکن است از .5

 .راه آهن را سرقت کند دارای تحصیالت دانشگاهی باشد، ممکن است همه

تواند آن را از او دور کسییی نمی بنجامین فرانکلین: اگر کسییی کیف لولر را بر سییرل خالی کند، هی  .6

 .به همراه دارد گذاری برای دانر بهترین بهره راکند. سرمایه

 .هنر عالی معلم ترغیب لذت در بیان خالق و دانر استآلبرت اینشتین:  .7

 .ارسطو: ریشه های آموزل تلخ، اما میوه هایر شیرین است .8

 .دهم مدرسه رفتنم در آموزل من تداخلی ایجاد کندمارک تواین: هرگز اجازه نمی .9

 .لوبلیوس سیروس: نادان کسی است که آموزل را حقیر بشمارد .10

 .درد و رنج زیاد و مطالعه زیاد سه ستون یادگیری هستند بنجامین دیسرایلی: دیدن زیاد، .11

 .مارک تواین: هرگز اجازه ندهید آموزل و لرورل رسمی، راه اصلی یادگیری شما شود .12

 .ها بدون اصول اخالقی، تهدیدی برای جامعه استتئودور روزولت: آموزل انسان .13

 .اسکار وایلد: همه آنچه ارزل دانستن دارد، آموزل دادنی نیست .14

تمام زندگی خود آن را درک  کنید که دردوریس لسیییینش: شیییما به گور ناگهانی چیزی را درک می .15

 .یادگیری است بار با راهی جدید. این همانکردید، اما اینمی
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 و آموزش یریادگیهشتاد و پنج سخن از بزرگان در مورد 

عاتمان را که عمال انجام داده ایم را حف   .16 یوهان ولفگانش فون گوته: سیییرانجام ما ب شیییی از مطال

 .کنیممی

 .ن یادگیری دوباره استژوزف ژوبر: یاد داد .17

وینستون چرچیل: من ش صا همیشه آماده یادگیری هستم، اگرچه دوست ندارم همیشه تحت تعلیم  .18

 .باشم

 .ماندافالگون: دانشی که همراه با اجبار کسب شود در ذهن نمی .19

 .ارسطو: به همان اندازه که زنده از مرده متفاوت است، تحصیل کرده از بی سواد متفاوت است .20

کنید، نه صرفا به این خاگر که نشان  چسترفیلد: دانسته هایتان را مانند یک ساعت مچی در دستلرد  .21

 .اگر کسی از شما ساعت را لرسید، برایر بگویید دهید آن را دارید. بلکه به این خاگر که

 .توماس هنری هاکسلی: سعی کنید چیزی در مورد همه چیز و همه چیز را در مورد چیزی یاد بگیرند .22

 .اری کوری: در زندگی چیزی برای ترسیدن وجود ندارد، بلکه باید درک شودم .23

ست  .24 ضوع را در ضیح دهید، در حقیقت آن مو سادگی تو ضوعی را به  شتین: اگر نتوانید مو آلبرت این

 .نفهمیده اید

 ماهاتما گاندی: گوری زندگی کنید که انگار فردا قرار اسیییت بمیرید و گوری یاد بگیرید که انگار برای .25

 .همیشه زنده خواهید ماند

 .ویلیام هزلت: تعصب فرزند جهل است .26

 .تواند آن را از شما دور کندرایلی کینش: زیبایی یادگیری در این است که کسی نمی .27

 .کارل ساگان: جایی، چیزی باور نکردنی منتظر آن است که شناخته شود .28

 .گالیله: هرگز کسی )حتی بسیار نادان( را ندیدم که نتوانسته باشم چیزی از او یاد بگیرم .29

 .دهندکنند، بلکه به ما آموزل میبرایان تریسی: مشکالت ما را متوقف نمی .30

31.  

 (ملت از راه آزادی به تعلیم و تربیت دست می یابند، نه برعکس.))جرج برنارد شاو .32

ه تربیت کودکان داشییتمح حاش شییر فرزند دارم، ولی دارای هی  گونه قبل از ازدواج شییر نظریه دربار .33

 نظریه ای نیستم.))لورد روچستر((

34.  

دادن است، مردی را که آماده آموختن  مردی را که آماده آموختن است تعلیم ندادن، انسانی را به هدر .35

و نه سیی ن خردمند نه انسییان را به هدر می دهد  نیسییت تعلیم دادن، سیی ن به هدر دادن اسییت،

 را.))کنفوسیوس((

36.  
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 و آموزش یریادگیهشتاد و پنج سخن از بزرگان در مورد 

سب کرده و چگونه .37 سان چه اندازه می داند، چه چیز ک ست که ان ست  مهم نی لرورل یافته، مهم این ا

 چه می تواند بکند.))؟(( که دانسته خود را چگونه بکار می برد، خودل چیست و

ساخت، ولی برای .38 سال یک کارخانه ذوب آهن  صنعت تربیت یک مدیر برا می توان در ظرف دو  ی این 

 (( باید بیست سال وقت صرف کرد. ))جواهر لعل نهرو

39.  

باید در کوزه عشق کاشته شود  مهد لرورل خرد، آغول عقل نیست، بلکه دامان عشق است. نهال خرد .40

 و با آب احساسات آبیاری گردد.))موریس مترلینش((

41.  

داند که نمی اند، تعلیم بده،  می از کسی که نمی داند که نمی داند، دوری کن، به کسی که نمی داند و .42

شن کن و از کسی که می داند و می داند که می داند  کسی را که می داند و نمی داند که می داند، رو

 لیروی کن.))مثل تازی((

43.  

ادب و ستایر به دیگران را آموزل  هرگز به کودک تان نگویید لیشه آینده ال چه باشد. همواره به او .44

نگار مردم و شما در نیکب تی خواهید بود و اگر این گونه  دهید، چون با داشتن این ویژگیها همیشه او

 نمی تواند به او و شما بزرگواری ب شد.))اُرد بزرگ(( نباشد، هی  لیشه ای

نویسییندگان، شییعرا و  فعالیتهای در مکتب فقر و تنگدسییتی چه بسییا به دلیل عواگف و احسییاسییات، .45

 ذ((-علم فرزندان فقر و تنگدستی بوده اند.))غ م ترعان نامدار لرورل یافته است. بیشتر بزرگان

 مشکالت ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزل می دهند.))برایان تریسی(( .46

 م.))کیتز((آموزل احمقها به همان اندازه بی نتیجه است که ب واهیم با صابون، ذغال را سفید کنی .47

 دریای بی تالگم، هیچگاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند.))مثل آفریقایی(( .48

ما چیزهایی را آموزل می دهیم که می دانیم، ما مانند خودمان را بازسیییازی می کنیم. گندم از گندم  .49

 بروید، جو ز جو.))جان ماکسول((

ست، در لرورل معنای حیات دنیوی، بر خالف آنچه به ما آموخته اند، در رفا .50 سایر تن نی ه و رونق و آ

 جان است.))الکساندر سولژنیستن((

و خانه، در مقایسیییه با دیگر  رهبران حقیقی کسیییب و کار، جوامر حرفه ای، تعلیم و تربیت و حکومت .51

ها را از دیگران متمایز می کند. برتری آنها در وشدت اسیییتثنایی،  افراد جامعه برتریهایی دارند که آن

شبهر با ستگی و ش یا درهو شای ست نه در  ست. برتری آنها در دیدگاه و نگرل آنها ا ستعداد خاص نی  ا

 استعداد آنها.))دنیس ویتلی((

و برق نمی فرستد، بلکه او را در  وقتی خدا می خواهد کسی را تربیت کند او را به مدرسه های لر زرق .52

 مدرسه احتیاج تعلیم می دهد.))جان ماکسول((
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 و آموزش یریادگیهشتاد و پنج سخن از بزرگان در مورد 

بیست نفر راحت تر از این است که  امر لی برده ام که آموزل دادن یک کار خوب بهمدتهاست به این  .53

 به دستورات خودم عمل کنم.))دیل کارنگی(( خودم یکی از آن بیست نفر باشم که می بایست

کرده توبیخ کنیم. چون او در  هی  وقت نباید کسیییی را به دلیل عملر تحقیر و یا به جهت کاری که .54

عادتهای اکتسیییابی و ارخی خود را داشیییته  که مقتضییییات تربیتی و محی  ومحیطی رشییید کرده 

 است.))آبراهام لینکلن((

یل  .55 ندیم؟))د له م یت کرده ایم، گ ناس لرورل داده و ترب ناشییی قدر  ها را  که خود آن ندانی  چرا از فرز

 کارنگی((

 فرزندان ما همان گونه می شوند که تربیت شده اند.))دیل کارنگی(( .56

است و نمی توان این میوه را  تشکر و حق شناسی خمره درختی است که با اصول صحیح لرورل یافته .57

 لرورل نیافته اند.))ساموئل جانسون(( در میان کسانی یافت که به گونه ای صحیح و اصولی

 خالقیت باعث لرورل قدرت انطباق لذیری می شود.))جان ماکسول(( .58

ستعداد خود را لرورل بده، .59 صرف، هول و ا شتر  اما نه از راه مطالعه  بلکه با تفکر توام با عمل. تمایل بی

شبیه تلمبه استح خالی بودن مغزهای خودشان موجب می شود که افکار مردم  دانشمندان به مطالعه 

سوی ست می دیگر را به  شندح هرکس زیاد مطالعه کند به تدریج قدرت تفکر ] خود [ را از د  خود بک

 ور((دهد.))آرتور شولنها

از تمام صفاتی که برای لرورل جسم و جان شما سودمند است، هی  یک به سودمندی تصمیم و اراده  .60

 نیست.))لوشه((

شده و آموزل هایی که لدر .61 سهایی که بر زانوی مادر آموخته  شیرینی که  در ستانهای  داده، همراه با دا

گور کامل از یاد نمی شییییرینی اسیییت که هرگز به  در کنار ب اری به گول رسییییده، یادگارهای

 رود.))شمنه((

برای لرورل حقیقی در ادبیات باسیییتانی مطلقاز شزم اسیییت که فرد چند بُعدی باشییید و دیدگاه های  .62

 م تلفی را بکار گیرد.))آرتور شولنهاور((

آرامر فراوان آن را به گونه ای مداوم  اگر آموزل چیزی را لیر از لنج سیییالگی آغاز کنید و با وقار و .63

سان حیوانات، آموزل تنها  ر کنید برای ابد در ذهنتان باقیتکرا سانها هم ب خواهد ماند. زیرا در مورد ان

 موفقیت همراه است که از دوران کودکی آغاز شود.))آرتور شولنهاور(( آنگاه با

ساخت، می توان  سر از راه منطق عمل می کند. می توان قانعر کرد، می توان هندو .64 سیحی ال  یا م

سر می توان همه کار کردح تنها یک نظام آموزشی  مونیست، فاشیست یا سوسیالیست گرداند. باآن را ک

 شزم است.))اشو(( زیرکانه و راهکارهایی مکارانه

 ذوق لرورل نمی یابد مگر با تماشای زیبایی.))سیریوس(( .65
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 و آموزش یریادگیهشتاد و پنج سخن از بزرگان در مورد 

اگر یک سال، خمر از کاری خواستی گندم بکار و اگر دو سال خواستی درخت بکار و اگر صد سال خمر  .66

 خواستی مردم را تربیت کن.))کنفسیوس((

 اگر نیت یکصد ساله دارید انسان تربیت کنید.))امیرکبیر(( .67

 هر کس باید باغ خود را لرورل دهد.))فرانسوا ولتر(( .68

ست ها به د .69 سان نادان در دورد سان دانا آن را در زیر لاهای خود لرورل ان شادی می گردد، اما ان نبال 

 می دهد.))جیمز اولنهیم((

 اگر زن نبود، نوابغ جهان را چه کسی لرورل می داد؟))ناللئون بنالارت(( .70

ساس آئین خود را بر  .71 ساخت و ا سم ظاهری آزاد  سنگین مرا شر را از بار  سفه ی خود ب شت با فل زرت

 هاد.))رابیندرانات تاگور((آموزشهای اخالقی ن

ابد از آن نگاهبانی کنید، بلکه  ارج نهادن به نفس، چیزی نیسییت که آن را به دسییت آورید و سیی س تا .72

 و کار دارد.))شری کارتر اسکات(( فرایندی است که همیشه نیاز به جستجو و لرورل

 ادیسون((هی  گاه اخرات خوب تعلیم و تربیت مادرم را از دست ن واهم داد.))توماس  .73

س ید، در ژرفنای ] وجود [  .74 سیاری با نمایی  ست. آیا تن به آن می دهی؟ ب شکار ا س یدی آ در برف، 

 خود نیستی را لرورل داده اند.))ارد بزرگ((

آموزل توانسییته اسییت جمعیت فراوانی را باسییواد کند، اما نتوانسییته به آنها بگوید که ب وانند.))جی.  .75

 تراولیان((

 ته به تربیت لدر و مادر است.))ویکتور هوگو((آینده ی کودکان بس .76

اگر مادر نباشیید، جسییم انسییان سییاخته نمی شییود و اگر کتاب نباشیید، روش انسییان لرورل نمی  .77

 یابد.))للوتارخ((

به دنیا نیامدن بهتر از آموزل نیافتن و نادان ماندن اسیییتح زیرا جهالت، ریشیییه ی همه بدب تی ها  .78

 است.))افالگون((

ق انسان هی  ضعف و انحرافی نیست که با آموزل مناسب درست نشود.))فرانسیس در گبیعت و اخال .79

 بیکن((

زن و فرزندان خود را از کسب دانر و لرورل باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نیابد و در آینده لشیمان  .80

 نگردی.))لندنامه آذرآباد((

ستنی های  .81 ستنی های کهنه را به کار بردن و از روی آن دان صول عمده  تازهدان ست آوردن از ا ای به د

 توان او را آموزگار نامید.))کنفوسیوس(( ی آموزل است، هر که این کار را انجام دهد می

ستوار [ دارم که تنها یک .82 راه برای رهایی از شر سرمایه داری  من به این مسأله باور راسخ ] =محکم و ا

موزل و لرورشیییی درخور و تحقق اهداف به یاری آ وجود دارد: برقراری اقصیییاد و سیییوسییییالیسیییتی
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  form-http://elmema.com/orderبه  لینک روبرو مراجعه کنید:   مشاوره رایگان برای 

 www.ElmeMa.comبرای اطالعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی به وب سایت گروه آموزشی علم ما مراجعه کنید. 

 و آموزش یریادگیهشتاد و پنج سخن از بزرگان در مورد 

ابزار تولید و فرآورده های آن به کل جامعه تعلق داشته و مصرف آن  سوسیالیستی. در چنین ساختاری

 برنامه خواهد بود.))آلبرت انیشتین(( نیز گبق

 نیز مادر یادگیری و تربیت است.))ژان لل((« تکرار»نه تنها کسب دانر، بلکه  .83

 هدف نهایی از آموزل و لرورل، آموختن رول درست بهره گیری از اوقات فراغت است.))ارسطو(( .84

 هر حکایت دلنشین و هر شعر زیبایی، سرشار از آموزل است.))ژان لل(( .85
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