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و باد م  قد ھار  ن  ز   ر
   :اولياءسخني با 

  .دهد ايشان را پرورش مي  ،هاي بهاري هستند كه تعليم و تربيت چون شكوفه فرزندان اين سرزمين هم

گامي مؤثر در جهت اين رشد و شكوفايي توان  تعطيالت نوروز فرصتي است كه در كنار تفريح و سرگرمي مي

البته به صورتي كه اند  جا خوانده اين كتاب، جمع بندي مطالبي است كه دانش آموزان تا اين ي هدف از ارائه .برداشت

  .كننده باشد و سرگرمبرايشان جذاب 

هر . كتاب، آزمون به آزمون چيده شده است. آزمون آمده است 8ها در قالب  سؤال دارد كه اين سؤال 151كتاب 

  .آزمون شامل سه درس فارسي، رياضي و علوم است

ي هر  برنامه. روي كتاب آمده است به ترتيب پيش 5تا  1هاي  قسمت تقسيم شده است و در آزمون 5رس به مطالب هر د

  .آزمون نيز در ابتداي آن درج شده است

د نا جا خوانده در سه آزمون آخر كه تحت عنوان آزمون جامع آمده است از كل مطالبي كه تا اين

  .   پرسيده شده است  سؤال



سؤال 10تا  5سؤال علوم و  7تا  5سؤال رياضي، 7تا  5مشابه يك پيك آدينه است يعني  در هر آزمون ها تعداد سؤال

، هر آزمون در مدت يك روز و نيم تمام مي شود يعني يك دهندسؤال را پاسخ  12اگر در هر روز در حدود .فارسي

ها نيز به صورت  سؤالپاسخ .هاي رياضي و فارسي  د ويك روز به درسنده مي هاي علوم و فارسي پاسخ روز به درس

  .اولياء ارائه شده است ي اي جداگانه چاپ شده و به همراه كتاب جهت استفاده مجموعه

ها  باشد، به همين دليل در برخي سؤال مي) تعطيالت نوروز( ها با در نظر گرفتن زمان استفاده از كتاب  طراحي سؤال

  .نقاشي بايد كشيده شود يا تصوير داده شده رنگ آميزي گردد

به  بايدبا 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 داده شودسؤال جواب 

 روز 12د، در مدت نسؤال آن را حل كن 12در حدودو  دنهاي كتاب وقت بگذار براي حل تمرين ساعت 1اگر روزي 

  . دادد نخواه پاسخاين كتاب را به صورت كامل 

ن كنم نظرات خود را پس از مطالعه و تمرين كتاب نوروز، با ما در ميا ي عزيز، خواهش مي از شما دوست و خواننده

  .هاي بعد، خواهيد كرد كار،كمك مهمي به ما و خوانندگانِ سال  ؛ با اينبگذاريد

   سال نو مباركسال نو مباركسال نو مبارك


