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  . . .خواهيد، كمي هم درس بخوانيد براي شما كه مي
ها دوست دارند به  آن. هايشان را باز كنند دوست ندارند درس بخوانند و حتّي دوست ندارند الي كتاب ها  بعضيدر تعطيالت نوروز، 

داشتني را تماشا كنند و خوب  هاي خوب و دوست برنامهي  زيون بنشينند و همهيميهماني بروند، به مسافرت بروند، بازي كنند، پاي تلو
  .و زياد بخوابند، خوب تعطيالت هم براي همين كارها و تفريح و سرگرمي است و استفاده از اوقات فراغت، كاِر خوبي است

  .بعضي هم هستند كه دوست دارند در ايام تعطيالت و مثأل در تعطيالت نوروز، درس هم بخوانند اما

هايي كه دوست  كنم اجازه بدهيم تا هر گروهي، كار خودش را انجام دهد، آن كدام گروه بهتر است؟ من فكر مي شما، كاربه نظر 
خواهند از اين   ها كه مي دارند با تفريح و سرگرمي و مسافرت و ديد و بازديد، تعطيالت را سپري كنند كار خودشان را بكنند و آن

  .درسي و غير درسي بخوانند نيز، كار خودشان را بكنند، قرار نيست همه مثل هم باشندهاي  اوقات استفاده كنند و كتاب

  . . .ايم ما اين كتاب را براي شما آماده كرده
نوروز، كمي هم درس بخوانيد و از درس خواندن، لذّت هم  خواهيد در دوران شما كه مي. ايم ما اين كتاب را براي شما آماده كرده

  .دانيد تر از لذّت بازي كردن و تماشاي فيلم و مهماني رفتن، نمي ت درس خواندن و مطالعه را كمبريد و شايد لذّ مي

ال ؤس 10 ال فارسي،ؤس 10وم، لال عؤس 20ال رياضي، ؤس 20است كه در هر بخش شامل  تستي تشكيل شده –بخش تشريحي  5اين كتاب از  
توانيد اين كتاب را تمرين كنيد و تمام مباحثي را  ميساعت مطالعه كامل  2حدود  در واقع با روزي .ال زبان انگليسي استؤس 10عربي و 

  .ايد را دوره كنيد كه از مهرماه تا كنون خوانده

انتهاي   ها حل كنند ، االت تستي مشابه آزمونؤخواهند س دانش آموزاني كه مي ي ويژه الي را  ؤس 50دوره آزمون جامع  سهدر ضمن 
  .رساند تثبيت مطالب آموخته شده ياري مي  دوره به سهم، اين اي كتاب قرار داده

» هر كه طاووس خواهد، جورِ هندوستان كشد«: ايد كه المثل را شنيده البد اين ضرب
نبوغ، يك درصد، الهام «: دهند چنين، اين كلمات قصار را كه به اديسون نسبت مي هم

  ».درصد، عرق ريختن و زحمت كشيدن 99است و 
  

كنم نظرات خود را پس از مطالعه و تمرين كتاب نوروز، با ما در ميان بگذاريد، با اين  ي عزيز، خواهش مي دوست و خوانندهاز شما 

سالي كه نكوست، از بهارش : گويد شاعر مي .هاي بعد، خواهيد كرد سال، كمك مهمي به ما و خوانندگان كار
   . . .پيداست

  :دارممن هم براي بهار و نورزتان، آرزويي 
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