
 

 

 

 



 

 

 به نام خدا 

  بدانند باید جوانان که نکته یک و هزار

 هریسون هری:نویسنده

 اهمیت نوجوانان مورد در والدین نگرانی و شوند می اجتماع وارد جوان ها میلیون ساله هر

 مسیر کردن پیدا در نوجوان به و شود می منتقل فرزندان به نگرانی این.کند می پیدا بیشتری

 کمکی است مختلف های خطر و ها وسوسه با رویارویی سرتاسر که پیچیده دنیای در زندگی

 و باشد داشته برخورد ان با است ممکن نوجوان یک که است نکاتی شامل کتاب این. کند نمی

 به کودکی از عبور برای هایی کار باشد؛راه نیاموخته را ان با مناسب مواجهه روش دلیلی هر به

 برای نوجوان انگیزه خانواده اندازه از بیش و مستقیم های مراقبت با است ممکن. بزرگسالی

. دارد اتکا شما به کوچکی موضوع هر برای که کنیم تربیت نوجوانی یا و برود بین از استقالل

 دست به مطالعه با را سواالت از بسیاری پاسخ بتواند نوجوان که کند می کمک کتاب این

 :مثال برای.اورد

 .برگردند خانه وبه نشوند ناامید سریع تا است سخت زندگی که بدانند باید آنها

 .میکند بیان حس این رفع در نکته ۵۴ وبعد

 .نرسند نظر به احمق چطور بدانند باید آنها

 .کنند پیدا شغل چطور

 

 .کنند تمرین را زیر پرسشهای پاسخ که بدانند باید آنها

 

 شوند مجبور که نشود یاشکسته گم ای وسیله تا کنند کشی اسباب چطور که بدانند باید آنها

 .کنند تهیه دوباره



 

 

 

 (برگردند خانه به شوند مجبور که) نیاورند باال قرض که کنند خرج چطور بدانند باید آنها

 .ندهد فراری خانه به را آنها بد رفیق چه؟تا یعنی رابطه که بدانند باید آنها

 

 انجام را خود شخصی کارهای و شوند بیدار خواب از مامان کمک بدون چطور بدانند باید آنها

 .دهند

 

 به شد خراب ای وسیله اگر تا باشند آشنا خانگی نگهداری و تعمیر رموز با که بدانند باید آنها

 .نزنند زنگ بابا

 

 وضرر نکرده بیهوده های هزینه تا بفروشند یا بخرند زمانی چه را ماشینی چه بدانند باید آنها

 .نکنند

 

 .میکند بیان آن رفع در جمالتی قسمت هر ودر دیگر مورد چند و


