
 

 
 
 

  

  خواهيد كمي هم درس بخوانيدخواهيد كمي هم درس بخوانيد  براي شما كه ميبراي شما كه مي
ها دوست  آن. دوست ندارند درس بخوانند و حتي دوست ندارند الي كتاب هايشان را باز كنندها  بعضيز در تعطيالت نورو

هاي خوب و دوست داشتني را  ي برنامه  پاي تلويزيون بنشينند و همه، بازي كنند، به مسافرت بروند،دارند به ميهماني بروند
اي همين كارهاست و تفريح و سرگرمي و استفاده از اوقات فراغت  تعطيالت هم بر! خوب،تماشا كنند و خوب و زياد بخوابند

 .كارخوبي است
 . در تعطيالت نوروز درس هم بخوانند هم هستند كه دوست دارند در ايام تعطيالت و مثالًها بعضياما 
  به نظر شما كار كدام گروه بهتر است؟به نظر شما كار كدام گروه بهتر است؟        

 ها كه دوست دارند با تفريح و سرگرمي و مسافرت و ديد و نكنم اجازه بدهيم هر گروهي كار خودش را بكند آ من فكر مي
هاي درسي  خواهند از اين اوقات استفاده كنند و كتاب ها هم كه مي و آن بازديد تعطيالت را سپري كنند كار خودشان را بكنند

 .قرار نيست همه مثل هم باشند .د كار خودشان را بكنندنو غير درسي بخوان
  ي شما آماده كرده ايمي شما آماده كرده ايمما اين كتاب را براما اين كتاب را برا  

خواهيد در دوران نوروز كمي هم درس بخوانيد و از درس خواندن   براي شما كه مي،ايم ما اين كتاب را براي شما آماده كرده
 .دانيد تر از لذت بازي كردن و تماشاي فيلم و ميهماني رفتن نمي بريد و شايد لذت درس خواندن و مطالعه را كم لذت هم مي

آموزان  خواهيد در ايام نوروز درس هم بخوانيد چقدر است و چند درصد دانش آموزاني كه مي دانم تعداد شما دانش من نمي
آموزان را   اگر تعدادتان كم باشد گروه مهمي از دانش تعدادتان كم نباشد و ثانياًكنم اوالً دهيد اما فكر مي را تشكيل مي
توان  آموزان مي انشمندان آينده را در ميان همين گروه از دانشد تعداد زيادي از  اما مطمئن هستيم كه، دهيد تشكيل مي

 .يافت
ها كه اين گونه  اين درست نيست كه از همه بخواهيم با زحمت و تالش از اوقات فراغت و تعطيالت خود صرف نظر كنند اما آن

هر كه طاووس «: ايد كه بد اين ضرب المثل را شنيدهال. كنند حتما به نتايج عالي خواهند رسيد كشند و تالش مي زحمت مي
درصد 99نبوغ يك درصد الهام است و «: دهند  و اين كلمات قصار را كه به اديسون نسبت مي»خواهد جور هندوستان كشد
 .»عرق ريختن و زحمت كشيدن

  كتاب نوروز چگونه طراحي شد؟كتاب نوروز چگونه طراحي شد؟  
خواهند در ايام تعطيالت نوروز به جز  آموزاني كمك كنيم كه مي شايم به دان ما با طراحي و آماده كردن اين كتاب خواسته

ي بهتري به   فكر كرديم اگر اين درس خواندن نقشه و برنامه هم داشته باشد نتيجه.تفريح و سرگرمي درس هم بخوانند
 .آيد و آن گاه براي طراحي مفهومي كتاب خيلي كار كرديم تا اين كتاب آماده شد دست مي

 روزي چند سوال حل كنيد و كدام موضوعات ،ها روي اين فكر كرديم كه روزي چقدر وقت بگذاريد هومي كتابدر طراحي مف
 .تر هستند مهم
 متوسطهي  ي دبستان و دوره دوره در هاي نوروز كتاب. ايم ها آماده كرده ها و پايه تر دوره هاي نوروز را براي بيش كتاب

ي رياضي و تجربي و انساني آماده شده اند و  در سه رشتهدبيرستان  چهارمهاي  كتاب. تري با هم دارند هاي بيش شباهت
در هنرستان يك كتاب عمومي و . تري دارند  تعداد صفحات كماول، دوم و سوم دبيرستانهاي   كتاب.شبيه يك ديگر هستند

 . آماده شده استي حسابداري، كامپيوتر، معماري و الكتروتكنيك هر كدام يك كتاب نوروز براي چهار رشته
در  .كنم نظرات خود را پس از مطالعه و تمرين كتاب نوروز با ما در ميان بگذاريد ي عزيز خواهش مي از شما دوست و خواننده

 .كمك مهمي به ما و خوانندگان سال بعد خواهيد كرداين صورت 
 

ی  یشا    ::ویدوید  شا 
وس   ی   وسنسا ی   ســنسا ید ھارش  ات از  سپ ید ھارش  ات از    تـتـپ
ور   ھارو  ی  م  ان  ورھ ھارو  ی  م  ان  رمھ ی د ن آرزو رماوز ی د ن آرزو   اوز

ه باد               د روز و رپ بارو رپ ا ن  ه بادپوروز د روز و رپ بارو رپ ا ن    پوروز
 كاظم قلم چي             




