
 

 

  
  دوست خوبم سالم

آموز دانش. سال تحصیلی قرار گرفته است ي پایانینیمهدر نوروز  تعطیالت. که در ایام نوروز همراه شما هستیم خوشحالیماز این
این تعطیالت براي تفریح، بازي کردن و میهمانی رفتن استفاده کند و  ریزي درست هم ازتواند با برنامهبا انگیزه و سخت کوش می

  .بخواندهم درس  كميها هم در کنار آن
  :هم درس بخوانیدکمی کنیم که در ایام نوروز ما به چند دلیل توصیه می

پـس در ایـن ایـام نیـز از . ایدي منظم درس خوانده و خود را سنجیدهدر طول سال با برنامه: دیاز پیوستگی برنامه جدا نشو -1
 .ي آموزشی خود جدا نشویدبرنامه

مـا بـه ایـن : کنند، درس بخوانندترهستند که در زمانی که سایرین به درس خواندن فکر نمیتجربه نشان داده کسانی موفق -2
 .گوییمدوران طالیی می ،دوران

پـس . ي یک سال تالش خود را خواهید یافتما ثمرهشود که شکمی بعد از اتمام تعطیالت نوروز امتحانات پایان سال آغاز می -3
 .براي آن آماده باشیداز همین امروز بهتر است 

. درست داریـم ریزياگر بخواهیم از تعطیالت نوروز به خوبی استفاده کنیم، یعنی هم تفریح کنیم و هم درس بخوانیم نیاز به یک برنامه
  .قبل آمده است؛ تولید شده استي ي آموزشی که در صفحهاین کتاب براساس برنامه

 .خود را مرور كنيدسال دوم سال اول و نيمي از نيمكل مطالب نيمبا يك كتاب 
 در .هاي آزمونی استهاي آسمان و مطالعات اجتماعی است که به صورت بستههاي ریاضی، علوم، فارسی، هدیهکتاب شامل درس

1آزمون اول؛ با پیشروي  5
   .سال دوم مرور شده استسال اول و نیمی از نیمکل مطالب نیم،  5

  :آزمون اول به صورت زیر است 5تعداد سواالت در 
  مطالعات اجتماعی  هاي آسمانهدیه  فارسی علوم ریاضی  نام درس

15+سوال تشریحی 5  تعداد سواالت
 ايسوال چهارگزینه

15+سوال تشریحی5
  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه 10 ايسوال چهارگزینه

  

ها مطابق جـدول زیـر که تعداد سواالت آن. ایمآزمون جامع تیزهوشان در نظر گرفته 2جامع عادي و آزمون  2آزمون  5در پایان 
 :است

  مطالعات اجتماعی  هاي آسمانهدیه  فارسی علوم ریاضی  نام درس
  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه 5  ايسوال چهارگزینه10 ايسوال چهارگزینه15 ايسوال چهارگزینه 15  تعداد سواالت

  
که ضمانتی بـراي پوشـش بر ایناین موضوع عالوه. تمامی سواالت کتاب داراي مرجع از کتاب درسی است :دارسواالت شناسنامه

تر بود؛ به همان صفحه و تمرین از که در هر بخشی از کتاب که نیاز به آموزش بیشدهد کامل کتاب است؛ به شما این امکان را می
  .کتاب درسی مراجعه کنید

ي بسـتهدادن بـه هـر توانید بعـد از پاسـخي تشریحی سواالت است، که مینامهچه همراه کتاب، پاسخکتاب: ي کاملنامهپاسخ
 .خود را ارزیابی کنید هايپاسخ ،یآزمون
ي اسـتفاده از ، که عالوه بر آمـوزش نحـوهگرفته استدي نیز قرار وياز امسال در داخل کتاب نوروز دي: دي همراه کتابويدي

 توجه کنید؛ این سواالت در داخل کتاب با عالمت . قرار دارد در آن کتاب نوروز، فیلم آموزشی سواالت دشوار این کتاب نیز
 .ه استمشخص شد

کنیم هر آزمون را در یک روز و به صـورت هاي آزمونی است پیشنهاد میجایی که کتاب به صورت بستهناز آ :روش مطالعه کتاب
دقیقه و براي سـایر دروس بـه ازاي هـر  2گویی سواالت را نیز براي هر سوال ریاضی، پیوسته پاسخ دهید، زمان مربوط به پاسخ

/1سوال؛ دقیقـه  60دقیقه زمان نیاز دارید و با  100 تقریباً ي آزمونیصورت براي پاسخ به هر بستهدر ایندقیقه در نظر بگیرید؛  5
دقیقه زمان نیاز داریـد  30ساعت و  2، براي هر آزمون چیزي نزدیک به ه فیلم حلِ سواالت دشوار آنو مشاهد ارزیابی آن آزمون
  .روز تمام خواهید کرد 9و کل کتاب را در 

  .گذاري خود را در تابلوي نوروزي یادداشت کرده و سپس نتیجه را ارزیابی کنیدکنیم قبل از استفاده از کتاب؛ هدفپیشنهاد می
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