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 :سخنی با دانش آموز

 دوست خوبم سالم

 .هایتان برسید خواهید در ایام تعطیالت نوروز کمی هم به درس آفرین به شما که می

ها فاصله نگیریم  اگر بخواهیم از تعطیالت نوروز به خوبی استفاده کنیم، یعنی هم به تفریح بپردازیم و هم از درس

که چه قدر درس بخوانیم، چه قدر تلویزیون تماشا کنیم و چه قدر به دید مشخّص کنیم . ریزي کنیم الزم است برنامه

 .و بازدید و مهمانی و کارهاي تفریحی دیگر بپردازیم

سؤال  300کتاب. ایم روي شما یعنی تعطیالت نوروز تنظیم کرده متناسب با زمان پیشي این کتاب را  ما برنامه
هر آزمون شامل سه درس ریاضی، . ه آزمون تفکیک شده استبه صورت آزمون محور است یعنی آزمون ب دارد و

 .علوم و فارسی است

 . است آزمون جامع 2و  روي آزمون پیش 5کتاب شامل 

تشریحی براي  -سؤال تستی 10به این ترتیب که در ابتداي هر آزمون، سؤال علمی دارد، 40روي  هر آزمون پیش

 .آورده شده است هاي علوم و ریاضی درسهر یک از تی براي سؤال تس 10سؤال تشریحی و  5 ادامه و درفارسی 

. آزمون جامع در نظر گرفتیم 2آزمون،  5در پایان  .دادیم روي نیز بخش سرگرمی قرار در انتهاي هر آزمون پیش

ها در  حل این سؤال. دي آمده است ها تصویر سی در کنار برخی سؤال .سؤال دارند 45ها  هر کدام از این آزمون

 .دي همراه کتاب توضیح داده شده است سی

براي هر سؤال یک آدرس از کتاب درسی نوشتیم تا اگر خواستید ببینید با توجه به کدام مطلب کتاب  :توجه

 .توانید به سؤال جواب بدهید به راحتی صفحه را نگاه کنید و  به تمرین مورد نظر مراجعه کنید می

علمی سؤال  25و ) ي دیدن یک فیلم یعنی اندازه( کتاب وقت بگذاریدهاي  براي حل تمرین ساعت 2اگر روزي 

ها از تمام مطالبی که تا  سؤال. این کتاب را به صورت کامل پاسخ  خواهید داد روز 12آن را حل کنید، در مدت 

 .اید انتخاب شده است جا خوانده این

 .روز فارسی و علوم را مطالعه خواهید کردسؤال در هر روز، یک روز فارسی و ریاضی و یک  25ریزي  با برنامه

 .گذاري خود را در تابلوي نوروزي یادداشت کنید و سپس نتیجه را ببینید ابتدا هدف

 کنیم پس از مطالعه و تمرین کتاب نوروز نظرات خود را در پایان از شما خواهش می

 با ما در میان بگذارید؛ با این کار، کمک مهمی به ما و  kanoonir_dabestan@2از طریق 

 .هاي بعد، خواهید کرد خوانندگانِ سال




