
  :سخني با دانش آموز

  دوست خوبم سالم

  .هايتان برسيد خواهيد در ايام تعطيالت نوروز كمي هم به درس آفرين به شما كه مي

ها فاصله نگيريم الزم  درس ازاگر بخواهيم از تعطيالت نوروز به خوبي استفاده كنيم، يعني هم به تفريح بپردازيم و هم 
 مشخّص كنيم كه چه قدر درس بخوانيم، چه قدر تلويزيون تماشا كنيم و چه قدر به ديد و. ريزي كنيم است برنامه

  .بازديد و مهماني و كارهاي تفريحي ديگر بپردازيم

كتاب به .  ايم تنظيم كردههاي قبلي و نظرهاي كارشناسان  ي اين كتاب را بر اساس نتايج دانش آموزان سال ما برنامه
هر آزمون شامل سه درس رياضي، علوم و . صورت آزمون محور است يعني آزمون به آزمون تفكيك شده است

  .فارسي است

سؤال تستي براي  10سؤال تشريحي و  5 آزمون كه در هر آزمون، 5 هاي كانون است ها نيز مشابه آزمون تعداد سؤال
آزمون  2 ،آزمون هم 5در پايان  .ايم در نظر گرفته فارسيدرس هم براي  ال تستيسؤ 10م و رياضي و هاي علو درس
  .سؤال دارند 45ها  هر كدام از اين آزمون .هاي رياضي، علوم و فارسي در نظر گرفتيم از درسجامع 

با توجه به كدام مطلب كتاب  دببيني دبراي هر سؤال يك آدرس از كتاب درسي نوشتيم تا اگر خواستي :توجه
  .دبه تمرين مورد نظر مراجعه كني و  دبه راحتي صفحه را نگاه كني دبه سؤال جواب بدهي دتواني مي

سؤال آن را حل  25و ) فيلمي ديدن يك  يعني اندازه( هاي كتاب وقت بگذاريد براي حل تمرين ساعت 2اگر روزي 

جا  ها از تمام مطالبي كه تا اين سؤال. دادخواهيد  پاسخ اين كتاب را به صورت كامل  روز 12كنيد، در مدت 
  .ايد انتخاب شده است خوانده

  .سؤال در هر روز، يك روز فارسي و رياضي و يك روز فارسي و علوم را مطالعه خواهيد كرد 25ريزي  با برنامه

  .يد و سپس نتيجه را ببينيدگذاري خود را در تابلوي نوروزي يادداشت كن ابتدا هدف

  كنم نظرات خود را پس از مطالعه و تمرين كتاب نوروز،  ي عزيز، خواهش مي از شما دوست و خواننده
  .هاي بعد، خواهيد كرد كار،كمك مهمي به ما و خوانندگانِ سال  با ما در ميان بگذاريد؛ با اين

  




