
 باسمه تعالی

 عید نوروز

 :دانش آموز عزیز 

 .تمام  عید به تفریح و استراحت نگذرانید، شما باید زمان خود را میان تفریح و درس خواندن تقسیم کنید

مهمترین فعالیت درسی شما در عید ، جمع بندي مطالب . ساعت مطالعه داشته باشید 3-4سعی کنید هر روز حداقل 
 .درصد مطالب کتاب است  80تا فروردین است ، که معموال شامل تدریس شده از مهرماه 

یکی از کارهاي مهم آن است که اشکاالت خودرا در دروس مختلف پیدا کنیدو بعد از تعطیالت از معلمان خود بپرسید تا هیچ 
پیشنهاد شده ي زیر شما می توانید از دو روش . مطالب درسی را تقسیم بندي کنید. نکته ابهامی براي شما باقی نماند 

 :استفاده کنید 

با توجه به آنکه از امتحانات ترم اول زمان زیادي گذشته است ، به مرور مطالب ترم بپردازید تا مطالب آن براي شما -1
 .یادآوري شود 

الب تدریس چون مطالب ترم اول را امتحان داده اید و الاقل یک بار آنها را بطور کامل مرور کرده اید ، به مطالعه مط-2
حجم این قسمت نسبت به ترم اول کمتر است ، اما در اکثر دروس ، سطح مطالب باالتر و . شده در ترم دوم بپردازید 

 .سخت تر است و سواالت آن متنوع تر و پیچیده تر می باشد 

ترم دوم داشته اید ، یکی از دو شما می توانید با توجه به نتایجی که در ترم اول گرفته اید و همچنین با توجه به تالشی که در 
هر کدام را که فکر می کنید تسلط کمتري بر آن دارید ، انتخاب کنید و اگر در انتخاب شک . روش باال را انتخاب کنید 

دارید،می توانید از مشاور مدرسه کمک بگیرید یا با دوستانتان هماهنگ درس بخوانید تا بتوانید بعد از تعطیالت ، اشکاالت 
 .ر را رفع کنید یکدیگ

سعی کنید شبها خیلی دیر نخوابید و صبح ها خیلی دیر از خواب بیدار نشوید تا ساعات زیستی بدن شما خیلی بهم نریزد و بعد 
تمرین هایی که معلمانتان بر عهده شما گذاشته اند را حتما انجام دهید ،چرا که . از عید ، مدرسه رفتن برایتان سخت نباشد 

تمرین هایی با فضاي امتحان نهایی در ایام عید به شما دانش آموزان می دهند و پاسخگویی به آنها ، شما را تا معلمان معوال 
سعی کنید حتما پاسخ هاي تشریحی منتشر شده از طرف آموزش و پرورش . حد زیادي با فضاي امتحانات نهایی آشنا می کند 

یکی از فعالیتهاي بسیار مهم شما در عید، باید تکمیل خالصه .متوجه شوید  را هم مطالعه کنید تا نحوه ي بارم بندي سواالت را
آخرین مهلت شما براي تکمیل خالصه برداري هاي مطالب سال سوم ، تعطیالت عید . برداري هاي دروس مختلف باشد

 .است 

تست هاي دروس عمومی و .  اگر فرصت اضافه اي داشتید ، می توانید براي تکمیل فعالیتهاي تستی خودتان استفاده کنید
براي حل تست هاي اختصاصی از مطالب ابتداي سال شروع کنید تا اطمینان . به خصوص عربی را در الویت قرار دهید 

 .داشته باشید که تسلط کافی به آنها دارید 

 
 با آرزوي موفقیت براي شما عزیزان
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