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بايد حتي االمكان در زماني معين و در محل مخصوصي 

مكان مطالعه بايد عاري از سرو صدا باشد و محركهايي كه 

  .دنمنجر به حواس پرتي مي شوند به حداقل ممكن كاهش ياب

 20دماي 

  .مفيد خواهد بود

خود را 

  .تقويت كرده احساس رضايتمندي و خود ارزشمندي نماييم

هنگامي كه بسيار خسته هستيم و تمركز حواس خود را از 

كه سعي نكنيم مطالعه را به طور 

بهتر است مطالبي را كه قرار است مطالعه كنيم در ابتدا به 

صورت كلي و اجمالي مرور كنيم و سپس مطالعه جزئيات را 

سعي كنيم مطالبي را كه مطالعه مي كنيم براي خود بيان و 

         نماييم زيرا يادآوري مطالب خوانده شده باعث 

تالش كنيم كه مطالب را بفهميم و به خاطر بسپاريم زيرا 

مطالبي كه طوطي وار حفظ شده اند خيلي زودتر فراموش 

در هنگام مطالعه بايد سعي كنيم كه فعال باشيم ، ياداشت 

برجسته و بارز ساختن 

نكات مهم مطلب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب 

مي توانند ما را در هنگام مطالعه فعال 

سعي كنيم تند خواندن را بياموزيم و تمرين كنيم كه تند 

در وقت و تمركز 

قبل از (

و صبح زود كارآمدتر است بيشتر در اين مواقع مطالعه 

    صفحه                                                                     

بايد حتي االمكان در زماني معين و در محل مخصوصي 

  .مطالعه كنيم و مكان مطالعه خود را كمتر تغيير دهيم

مكان مطالعه بايد عاري از سرو صدا باشد و محركهايي كه 

منجر به حواس پرتي مي شوند به حداقل ممكن كاهش ياب

دماي (بايد مناسب باشد 

مفيد خواهد بود) نه خيلي زياد و نه كم

خود را  بايد سعي كنيم پس از مطالعه مطلب درسي،

تقويت كرده احساس رضايتمندي و خود ارزشمندي نماييم

هنگامي كه بسيار خسته هستيم و تمركز حواس خود را از 

كه سعي نكنيم مطالعه را به طور 

  .اجباري ادامه دهيم زيرا سبب دلزدگي مي شود

بهتر است مطالبي را كه قرار است مطالعه كنيم در ابتدا به 

صورت كلي و اجمالي مرور كنيم و سپس مطالعه جزئيات را 

سعي كنيم مطالبي را كه مطالعه مي كنيم براي خود بيان و 

نماييم زيرا يادآوري مطالب خوانده شده باعث 

تالش كنيم كه مطالب را بفهميم و به خاطر بسپاريم زيرا 

مطالبي كه طوطي وار حفظ شده اند خيلي زودتر فراموش 

در هنگام مطالعه بايد سعي كنيم كه فعال باشيم ، ياداشت 

برجسته و بارز ساختن 

نكات مهم مطلب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب 

مي توانند ما را در هنگام مطالعه فعال 

سعي كنيم تند خواندن را بياموزيم و تمرين كنيم كه تند 

در وقت و تمركز  

(مطالعه در هنگام شب 

و صبح زود كارآمدتر است بيشتر در اين مواقع مطالعه 

                                                            

بايد حتي االمكان در زماني معين و در محل مخصوصي 

مطالعه كنيم و مكان مطالعه خود را كمتر تغيير دهيم

مكان مطالعه بايد عاري از سرو صدا باشد و محركهايي كه 

منجر به حواس پرتي مي شوند به حداقل ممكن كاهش ياب

بايد مناسب باشد نور و حرارت مكان مطالعه 

نه خيلي زياد و نه كم

بايد سعي كنيم پس از مطالعه مطلب درسي،

تقويت كرده احساس رضايتمندي و خود ارزشمندي نماييم

هنگامي كه بسيار خسته هستيم و تمركز حواس خود را از 

كه سعي نكنيم مطالعه را به طور 

اجباري ادامه دهيم زيرا سبب دلزدگي مي شود

بهتر است مطالبي را كه قرار است مطالعه كنيم در ابتدا به 

صورت كلي و اجمالي مرور كنيم و سپس مطالعه جزئيات را 

سعي كنيم مطالبي را كه مطالعه مي كنيم براي خود بيان و 

نماييم زيرا يادآوري مطالب خوانده شده باعث 

تالش كنيم كه مطالب را بفهميم و به خاطر بسپاريم زيرا 

مطالبي كه طوطي وار حفظ شده اند خيلي زودتر فراموش 

در هنگام مطالعه بايد سعي كنيم كه فعال باشيم ، ياداشت 

برجسته و بارز ساختن  ،ه بندي و سازمان دادن

نكات مهم مطلب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب 

مي توانند ما را در هنگام مطالعه فعال 

سعي كنيم تند خواندن را بياموزيم و تمرين كنيم كه تند 

 تند خواني باعث صرفه جويي

مطالعه در هنگام شب  ،با توجه به نتايج تحقيقات

و صبح زود كارآمدتر است بيشتر در اين مواقع مطالعه 
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بايد حتي االمكان در زماني معين و در محل مخصوصي 

مطالعه كنيم و مكان مطالعه خود را كمتر تغيير دهيم

مكان مطالعه بايد عاري از سرو صدا باشد و محركهايي كه 

منجر به حواس پرتي مي شوند به حداقل ممكن كاهش ياب

نور و حرارت مكان مطالعه 

نه خيلي زياد و نه كم  -درجه و نور متوسط

بايد سعي كنيم پس از مطالعه مطلب درسي،

تقويت كرده احساس رضايتمندي و خود ارزشمندي نماييم

هنگامي كه بسيار خسته هستيم و تمركز حواس خود را از 

كه سعي نكنيم مطالعه را به طور دست داده ايم بهتر است 

اجباري ادامه دهيم زيرا سبب دلزدگي مي شود

بهتر است مطالبي را كه قرار است مطالعه كنيم در ابتدا به 

صورت كلي و اجمالي مرور كنيم و سپس مطالعه جزئيات را 

سعي كنيم مطالبي را كه مطالعه مي كنيم براي خود بيان و 

نماييم زيرا يادآوري مطالب خوانده شده باعث 

  .ياد گيري بهتر مي شود

تالش كنيم كه مطالب را بفهميم و به خاطر بسپاريم زيرا 

مطالبي كه طوطي وار حفظ شده اند خيلي زودتر فراموش 

در هنگام مطالعه بايد سعي كنيم كه فعال باشيم ، ياداشت 

ه بندي و سازمان دادن

نكات مهم مطلب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب 

مي توانند ما را در هنگام مطالعه فعال  از جمله فنوني هستند كه

سعي كنيم تند خواندن را بياموزيم و تمرين كنيم كه تند 

تند خواني باعث صرفه جويي

.  

با توجه به نتايج تحقيقات

و صبح زود كارآمدتر است بيشتر در اين مواقع مطالعه 
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بايد حتي االمكان در زماني معين و در محل مخصوصي   -

مطالعه كنيم و مكان مطالعه خود را كمتر تغيير دهيم

مكان مطالعه بايد عاري از سرو صدا باشد و محركهايي كه  -

منجر به حواس پرتي مي شوند به حداقل ممكن كاهش ياب

نور و حرارت مكان مطالعه   -

درجه و نور متوسط

بايد سعي كنيم پس از مطالعه مطلب درسي، -

تقويت كرده احساس رضايتمندي و خود ارزشمندي نماييم

هنگامي كه بسيار خسته هستيم و تمركز حواس خود را از  -

دست داده ايم بهتر است 

اجباري ادامه دهيم زيرا سبب دلزدگي مي شود

بهتر است مطالبي را كه قرار است مطالعه كنيم در ابتدا به  -

صورت كلي و اجمالي مرور كنيم و سپس مطالعه جزئيات را 

  .شروع نماييم

سعي كنيم مطالبي را كه مطالعه مي كنيم براي خود بيان و  -

نماييم زيرا يادآوري مطالب خوانده شده باعث تكرار 

ياد گيري بهتر مي شود

تالش كنيم كه مطالب را بفهميم و به خاطر بسپاريم زيرا  -

مطالبي كه طوطي وار حفظ شده اند خيلي زودتر فراموش 

  .خواهند شد

در هنگام مطالعه بايد سعي كنيم كه فعال باشيم ، ياداشت  -10

ه بندي و سازمان دادنطبق ،برداري

نكات مهم مطلب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب 

از جمله فنوني هستند كه

  .نگه دارند

سعي كنيم تند خواندن را بياموزيم و تمرين كنيم كه تند   -11

تند خواني باعث صرفه جويي .بخوانيم

.حواس مي شود

با توجه به نتايج تحقيقات  -12

و صبح زود كارآمدتر است بيشتر در اين مواقع مطالعه ) خواب

  .كنيم
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        مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوارمديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوارمديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوارمديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  روز معلم را به همه همكاران محترم تبريك مي گوييم

بايد مطالعه را كاري روزمره و مداوم بدانيم و براي آن 

2-

مطالعه كنيم و مكان مطالعه خود را كمتر تغيير دهيم

3-

منجر به حواس پرتي مي شوند به حداقل ممكن كاهش ياب

4-

درجه و نور متوسط

5-

تقويت كرده احساس رضايتمندي و خود ارزشمندي نماييم

6-

دست داده ايم بهتر است 

اجباري ادامه دهيم زيرا سبب دلزدگي مي شود

7-

صورت كلي و اجمالي مرور كنيم و سپس مطالعه جزئيات را 

شروع نماييم

8-

تكرار 

ياد گيري بهتر مي شود

9-

مطالبي كه طوطي وار حفظ شده اند خيلي زودتر فراموش 

خواهند شد

10

برداري

نكات مهم مطلب مورد نظر، به زبان خود تكرار كردن مطالب 

از جمله فنوني هستند كه

نگه دارند

11

بخوانيم

حواس مي شود

12

خواب

كنيم
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        چون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف تو

        بخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل است

        يك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل است

        

روز معلم را به همه همكاران محترم تبريك مي گوييم

        توصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق تر
بايد مطالعه را كاري روزمره و مداوم بدانيم و براي آن 
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        معلممعلممعلممعلم

        مي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختن

        گنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختن

        اول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيم

        پس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيم

        از پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيم

        از معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيم

        اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو 

چون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف تو

        اي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح ما

        اي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح ما

بخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل است

يك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل است

        ليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترين

  آنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقين

  استاد شهريار

روز معلم را به همه همكاران محترم تبريك مي گوييم

توصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق تر
بايد مطالعه را كاري روزمره و مداوم بدانيم و براي آن 
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معلممعلممعلممعلممقام مقام مقام مقام 

مي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختن

گنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيم

پس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيم

از پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيم

از معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيم

اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو 

چون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف تو

اي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح ما

اي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح ما

بخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل استبخشنده آب و گل استيك پدر يك پدر يك پدر يك پدر 

يك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل است

ليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترين

آنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقين

استاد شهريار

روز معلم را به همه همكاران محترم تبريك مي گوييم

توصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق تر
بايد مطالعه را كاري روزمره و مداوم بدانيم و براي آن 
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avaeeschool.coo.ir

navaeeschool@yahoo.com

مي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختنمي توان در سايه آموختن

گنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختنگنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيماول از استاد ياد آموختيم

پس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيمپس سويداي سواد آموختيم

از پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيماز پدر گر قالب تن يافتيم

از معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيماز معلم جان روشن يافتيم

اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو اي معلم چون كنم توصيف تو 

چون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف توچون خدا مشكل توان تعريف تو

اي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح مااي تو كشتي نجات روح ما

اي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح مااي به طوفان جهالت نوح ما

يك پدر يك پدر يك پدر يك پدر 

يك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل استيك پدر روشنگر جان و دل است

ليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترينليك اگر پرسي كدامين برترين

آنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقينآنكه دين آموزد و علم يقين

روز معلم را به همه همكاران محترم تبريك مي گوييم

توصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق تر
بايد مطالعه را كاري روزمره و مداوم بدانيم و براي آن 

  .برنامه ريزي كنيم 
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روز معلم را به همه همكاران محترم تبريك مي گوييم
  

توصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق ترتوصيه هايي براي مطالعه بهتر و عميق تر
بايد مطالعه را كاري روزمره و مداوم بدانيم و براي آن   -1

برنامه ريزي كنيم 



    2  

در صورتيكه در پايان جلسه امتحان وقت اضافه داشتيد، 

بهتر است كه جواب سؤالها را مرور كنيد تا اگر اشكالي در 

هرگز براي خارج شدن از جلسه امتحان عجله نداشته 

از  برخالف دانسته هاي خوب

آنجائي كه در جلسه امتحان كمي عجله ميكنند نمرات مطلوبي 

قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان 

زمان برگزاري مرحله اول آزمون ورود به دبيرستان هاي 

صبح روز 

مي باشد و كارت ورود به جلسه در 

    در محل دبيرستان شهيد

اژه اي واقع در خيابان صفه باالتر از بيمارستان الزهرا ورودي 

   .توزيع مي گردد

اولياء محترمي كه در زير نامشان 

آموزشگاه 

  جناب آقاي محمدرضا حيدريان ولي محترم علي حيدريان

  

    صفحه                                                                     

در صورتيكه در پايان جلسه امتحان وقت اضافه داشتيد، 

بهتر است كه جواب سؤالها را مرور كنيد تا اگر اشكالي در 

  .رد پيدا كنيد و آنها را برطرف كنيد

هرگز براي خارج شدن از جلسه امتحان عجله نداشته 

برخالف دانسته هاي خوب

آنجائي كه در جلسه امتحان كمي عجله ميكنند نمرات مطلوبي 

قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان 

  ورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشان

زمان برگزاري مرحله اول آزمون ورود به دبيرستان هاي 

صبح روز  9سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ساعت 

مي باشد و كارت ورود به جلسه در 

در محل دبيرستان شهيد

اژه اي واقع در خيابان صفه باالتر از بيمارستان الزهرا ورودي 

توزيع مي گردد

  سرمه چشم است خاك پاي معلم

  دشمن جهل است نغمه هاي معلم

  منزلت و قدر اين حبيب خدا را

  كس نشناسد مگر خداي معلم

اولياء محترمي كه در زير نامشان 

آموزشگاه  نسبت بهذكر مي شود به سبب الطاف بي دريغشان 

جناب آقاي محمدرضا حيدريان ولي محترم علي حيدريان

  جناب آقاي علي داوري ولي محترم عماد داوري

  يجناب آقاي اكبر داوري ولي محترم امين داور

  جناب آقاي اكبر داوري ولي محترم محمد داوري

  جناب آقاي مرتضي رفيعي ولي محترم مظاهر رفيعي

                                                            

در صورتيكه در پايان جلسه امتحان وقت اضافه داشتيد، 

بهتر است كه جواب سؤالها را مرور كنيد تا اگر اشكالي در 

رد پيدا كنيد و آنها را برطرف كنيد

هرگز براي خارج شدن از جلسه امتحان عجله نداشته 

برخالف دانسته هاي خوببسياري از دانش آموزان 

آنجائي كه در جلسه امتحان كمي عجله ميكنند نمرات مطلوبي 

قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان 

ورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشان
زمان برگزاري مرحله اول آزمون ورود به دبيرستان هاي 

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ساعت 

مي باشد و كارت ورود به جلسه در 

در محل دبيرستان شهيدماه  خرداد

اژه اي واقع در خيابان صفه باالتر از بيمارستان الزهرا ورودي 

توزيع مي گردددرب دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان 

سرمه چشم است خاك پاي معلم

دشمن جهل است نغمه هاي معلم

منزلت و قدر اين حبيب خدا را

كس نشناسد مگر خداي معلم
  

  

اولياء محترمي كه در زير نامشان 

ذكر مي شود به سبب الطاف بي دريغشان 

  .نوائي كمال تشكر و امتنان را داريم

جناب آقاي محمدرضا حيدريان ولي محترم علي حيدريان

جناب آقاي علي داوري ولي محترم عماد داوري

جناب آقاي اكبر داوري ولي محترم امين داور

جناب آقاي اكبر داوري ولي محترم محمد داوري

جناب آقاي مرتضي رفيعي ولي محترم مظاهر رفيعي
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در صورتيكه در پايان جلسه امتحان وقت اضافه داشتيد، 

بهتر است كه جواب سؤالها را مرور كنيد تا اگر اشكالي در 

رد پيدا كنيد و آنها را برطرف كنيد

هرگز براي خارج شدن از جلسه امتحان عجله نداشته 

بسياري از دانش آموزان 

آنجائي كه در جلسه امتحان كمي عجله ميكنند نمرات مطلوبي 

  .بدست نمي آورند

قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان 

ورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشان
زمان برگزاري مرحله اول آزمون ورود به دبيرستان هاي 

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ساعت 

مي باشد و كارت ورود به جلسه در   10/3/87

خرداد نهمو  هشتم 

اژه اي واقع در خيابان صفه باالتر از بيمارستان الزهرا ورودي 

درب دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان 

سرمه چشم است خاك پاي معلم

دشمن جهل است نغمه هاي معلم

منزلت و قدر اين حبيب خدا را

كس نشناسد مگر خداي معلم

اولياء محترمي كه در زير نامشان نيز از انجمن آموزشگاه و 

ذكر مي شود به سبب الطاف بي دريغشان 

نوائي كمال تشكر و امتنان را داريم

جناب آقاي محمدرضا حيدريان ولي محترم علي حيدريان

جناب آقاي علي داوري ولي محترم عماد داوري

جناب آقاي اكبر داوري ولي محترم امين داور

جناب آقاي اكبر داوري ولي محترم محمد داوري

جناب آقاي مرتضي رفيعي ولي محترم مظاهر رفيعي
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در صورتيكه در پايان جلسه امتحان وقت اضافه داشتيد،  -

بهتر است كه جواب سؤالها را مرور كنيد تا اگر اشكالي در 

رد پيدا كنيد و آنها را برطرف كنيدآنها وجود دا

هرگز براي خارج شدن از جلسه امتحان عجله نداشته  -

بسياري از دانش آموزان . باشيد

آنجائي كه در جلسه امتحان كمي عجله ميكنند نمرات مطلوبي 

بدست نمي آورند

قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان قابل توجه دانش آموزان شركت كننده در امتحان 

ورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشانورودي استعدادهاي درخشان
زمان برگزاري مرحله اول آزمون ورود به دبيرستان هاي 

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ساعت 

10جمعه مورخ 

هشتم تاريخهاي 

اژه اي واقع در خيابان صفه باالتر از بيمارستان الزهرا ورودي 

درب دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان 

سرمه چشم است خاك پاي معلم

دشمن جهل است نغمه هاي معلم

منزلت و قدر اين حبيب خدا را

كس نشناسد مگر خداي معلم

از انجمن آموزشگاه و 

ذكر مي شود به سبب الطاف بي دريغشان 

نوائي كمال تشكر و امتنان را داريم

جناب آقاي محمدرضا حيدريان ولي محترم علي حيدريان -

جناب آقاي علي داوري ولي محترم عماد داوري -

جناب آقاي اكبر داوري ولي محترم امين داور -

جناب آقاي اكبر داوري ولي محترم محمد داوري -

جناب آقاي مرتضي رفيعي ولي محترم مظاهر رفيعي -

                                                             87ارديبهشت 
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تصاوير و نمودارهاي كتابها 

ود سالمت و آرامش ذهني و عاطفي شرط اصلي 

مطالعه خوب است بنابراين تالش كنيم كه در آرامش فكري 

هرچه بيشتر به مطالعه بپردازيم ودر پي ايجاد آرامش فكري و 

زمان امتحان را طوري تقسيم بندي كنيد كه دو سوم از 

مدتي كه در اختيار داريد به پاسخ دادن به سواالت اختصاص 

وقت خود را با فكركردن در مورد سؤالهاي مشكل كه 

درصورتيكه پاسخ 

الي را نميدانيد، آن را عالمت بزنيد و به سؤال بعدي 

در پايان مي توانيد به اينگونه سؤالها بيشتر فكر كنيد 

امتحان سخت 

ه اي كه 

در حال خواندن سؤال هستند، پيش خودشان زير لب تكرار 

چنين دانش آموزاني هرگز 

بهتر آن است كه 

در زمانيكه در حال خواندن سؤال هستيد تمام تمركز شما فقط 

دن به پاسخ دادن به هر سؤال، آن را با 

بفهميد كه چه موضوعي 

اعتقاد بر اين است كه حدود پنجاه 

در صورتيكه سؤال را نمي فهميد، بهتر است از مراقبين 

حتي توضيحات بسيار 

6-

بهتر است كه جواب سؤالها را مرور كنيد تا اگر اشكالي در 

آنها وجود دا

7-

باشيد

آنجائي كه در جلسه امتحان كمي عجله ميكنند نمرات مطلوبي 

بدست نمي آورند
  

زمان برگزاري مرحله اول آزمون ورود به دبيرستان هاي 

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ساعت 

جمعه مورخ 

تاريخهاي 

اژه اي واقع در خيابان صفه باالتر از بيمارستان الزهرا ورودي 

درب دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان 
  

  

از انجمن آموزشگاه و 

ذكر مي شود به سبب الطاف بي دريغشان 

نوائي كمال تشكر و امتنان را داريم

1-

2-

3-

4-

5-

ارديبهشت   �����6           

����� ��	
 ��� �
 �������� �����

تصاوير و نمودارهاي كتابها 

  .و خوب به آنها دقت كنيم 

ود سالمت و آرامش ذهني و عاطفي شرط اصلي 

مطالعه خوب است بنابراين تالش كنيم كه در آرامش فكري 

هرچه بيشتر به مطالعه بپردازيم ودر پي ايجاد آرامش فكري و 

        چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟

  توصيه هايي براي بهتر امتحان دادن

زمان امتحان را طوري تقسيم بندي كنيد كه دو سوم از 

مدتي كه در اختيار داريد به پاسخ دادن به سواالت اختصاص 

  .يابد و يك سوم آن را به مرور كردن پاسخها بپردازيد

وقت خود را با فكركردن در مورد سؤالهاي مشكل كه 

درصورتيكه پاسخ 

الي را نميدانيد، آن را عالمت بزنيد و به سؤال بعدي 

در پايان مي توانيد به اينگونه سؤالها بيشتر فكر كنيد 

امتحان سخت (در شروع امتحان خودتان را با اين جمله كه 

ه اي كه بسياري از دانش آموزان در همان لحظ

در حال خواندن سؤال هستند، پيش خودشان زير لب تكرار 

چنين دانش آموزاني هرگز 

بهتر آن است كه 

در زمانيكه در حال خواندن سؤال هستيد تمام تمركز شما فقط 

دن به پاسخ دادن به هر سؤال، آن را با 

بفهميد كه چه موضوعي 

اعتقاد بر اين است كه حدود پنجاه 

در صورتيكه سؤال را نمي فهميد، بهتر است از مراقبين 

حتي توضيحات بسيار 
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تصاوير و نمودارهاي كتابها 

و خوب به آنها دقت كنيم 

ود سالمت و آرامش ذهني و عاطفي شرط اصلي 

مطالعه خوب است بنابراين تالش كنيم كه در آرامش فكري 

هرچه بيشتر به مطالعه بپردازيم ودر پي ايجاد آرامش فكري و 

چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟

توصيه هايي براي بهتر امتحان دادن

زمان امتحان را طوري تقسيم بندي كنيد كه دو سوم از 

مدتي كه در اختيار داريد به پاسخ دادن به سواالت اختصاص 

يابد و يك سوم آن را به مرور كردن پاسخها بپردازيد

وقت خود را با فكركردن در مورد سؤالهاي مشكل كه 

درصورتيكه پاسخ . جواب آنها را نميدانيد به هدر ندهيد

الي را نميدانيد، آن را عالمت بزنيد و به سؤال بعدي 

در پايان مي توانيد به اينگونه سؤالها بيشتر فكر كنيد 

  .جواب آنها را بطور صحيح بدهيد

در شروع امتحان خودتان را با اين جمله كه 

بسياري از دانش آموزان در همان لحظ

در حال خواندن سؤال هستند، پيش خودشان زير لب تكرار 

چنين دانش آموزاني هرگز . 

بهتر آن است كه . نمي توانند بطور دقيق به سؤالها پاسخ دهند

در زمانيكه در حال خواندن سؤال هستيد تمام تمركز شما فقط 

دن به پاسخ دادن به هر سؤال، آن را با 

بفهميد كه چه موضوعي                                    ًدقت بخوانيد و سعي كنيد ابتدا دقيقا 

اعتقاد بر اين است كه حدود پنجاه 

  .درصد از جواب در خود سؤال پنهان هست

در صورتيكه سؤال را نمي فهميد، بهتر است از مراقبين 

حتي توضيحات بسيار . جلسه توضيحاتي پيرامون آن بخواهيد

  .مختصر هم ميتوانند مفيد واقع شوند
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تصاوير و نمودارهاي كتابها  ،سعي كنيم از نقشه ها

و خوب به آنها دقت كنيم  بنماييم

ود سالمت و آرامش ذهني و عاطفي شرط اصلي 

مطالعه خوب است بنابراين تالش كنيم كه در آرامش فكري 

هرچه بيشتر به مطالعه بپردازيم ودر پي ايجاد آرامش فكري و 

  .بهداشت رواني باشيم

چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟

توصيه هايي براي بهتر امتحان دادن

زمان امتحان را طوري تقسيم بندي كنيد كه دو سوم از 

مدتي كه در اختيار داريد به پاسخ دادن به سواالت اختصاص 

يابد و يك سوم آن را به مرور كردن پاسخها بپردازيد

وقت خود را با فكركردن در مورد سؤالهاي مشكل كه 

جواب آنها را نميدانيد به هدر ندهيد

الي را نميدانيد، آن را عالمت بزنيد و به سؤال بعدي 

در پايان مي توانيد به اينگونه سؤالها بيشتر فكر كنيد 

جواب آنها را بطور صحيح بدهيد

در شروع امتحان خودتان را با اين جمله كه 

بسياري از دانش آموزان در همان لحظ

در حال خواندن سؤال هستند، پيش خودشان زير لب تكرار 

. ميكنند كه اين سؤال سخت است

نمي توانند بطور دقيق به سؤالها پاسخ دهند

در زمانيكه در حال خواندن سؤال هستيد تمام تمركز شما فقط 

  

دن به پاسخ دادن به هر سؤال، آن را با قبل از شروع كر

                                  ًدقت بخوانيد و سعي كنيد ابتدا دقيقا 

اعتقاد بر اين است كه حدود پنجاه  .در سؤال مطرح شده است

درصد از جواب در خود سؤال پنهان هست

در صورتيكه سؤال را نمي فهميد، بهتر است از مراقبين 

جلسه توضيحاتي پيرامون آن بخواهيد

مختصر هم ميتوانند مفيد واقع شوند
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سعي كنيم از نقشه ها

بنماييمحداكثر استفاده را 

ود سالمت و آرامش ذهني و عاطفي شرط اصلي وج

مطالعه خوب است بنابراين تالش كنيم كه در آرامش فكري 

هرچه بيشتر به مطالعه بپردازيم ودر پي ايجاد آرامش فكري و 

بهداشت رواني باشيم

چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟چگونه در امتحانات موفق شويم؟

توصيه هايي براي بهتر امتحان دادن

زمان امتحان را طوري تقسيم بندي كنيد كه دو سوم از 

مدتي كه در اختيار داريد به پاسخ دادن به سواالت اختصاص 

يابد و يك سوم آن را به مرور كردن پاسخها بپردازيد

وقت خود را با فكركردن در مورد سؤالهاي مشكل كه 

جواب آنها را نميدانيد به هدر ندهيد

الي را نميدانيد، آن را عالمت بزنيد و به سؤال بعدي 

در پايان مي توانيد به اينگونه سؤالها بيشتر فكر كنيد . بپردازيد

جواب آنها را بطور صحيح بدهيد         ًو احتماال 

در شروع امتحان خودتان را با اين جمله كه 

بسياري از دانش آموزان در همان لحظ. نترسانيد

در حال خواندن سؤال هستند، پيش خودشان زير لب تكرار 

ميكنند كه اين سؤال سخت است

نمي توانند بطور دقيق به سؤالها پاسخ دهند

در زمانيكه در حال خواندن سؤال هستيد تمام تمركز شما فقط 

  .بر روي سؤال باشد

قبل از شروع كر

                                  ًدقت بخوانيد و سعي كنيد ابتدا دقيقا 

در سؤال مطرح شده است

درصد از جواب در خود سؤال پنهان هست

در صورتيكه سؤال را نمي فهميد، بهتر است از مراقبين 

جلسه توضيحاتي پيرامون آن بخواهيد

مختصر هم ميتوانند مفيد واقع شوند

 ��	�� �������

 

 

سعي كنيم از نقشه ها -13

حداكثر استفاده را 

وج -14

مطالعه خوب است بنابراين تالش كنيم كه در آرامش فكري 

هرچه بيشتر به مطالعه بپردازيم ودر پي ايجاد آرامش فكري و 

بهداشت رواني باشيم
  

زمان امتحان را طوري تقسيم بندي كنيد كه دو سوم از  -1 

مدتي كه در اختيار داريد به پاسخ دادن به سواالت اختصاص 

يابد و يك سوم آن را به مرور كردن پاسخها بپردازيد

وقت خود را با فكركردن در مورد سؤالهاي مشكل كه  -2

جواب آنها را نميدانيد به هدر ندهيد

الي را نميدانيد، آن را عالمت بزنيد و به سؤال بعدي سؤ

بپردازيد

        ًو احتماال 

در شروع امتحان خودتان را با اين جمله كه  -3

نترسانيد) است

در حال خواندن سؤال هستند، پيش خودشان زير لب تكرار 

ميكنند كه اين سؤال سخت است

نمي توانند بطور دقيق به سؤالها پاسخ دهند

در زمانيكه در حال خواندن سؤال هستيد تمام تمركز شما فقط 

بر روي سؤال باشد

قبل از شروع كر -4

                                  ًدقت بخوانيد و سعي كنيد ابتدا دقيقا 

در سؤال مطرح شده است

درصد از جواب در خود سؤال پنهان هست

در صورتيكه سؤال را نمي فهميد، بهتر است از مراقبين  -5

جلسه توضيحاتي پيرامون آن بخواهيد

مختصر هم ميتوانند مفيد واقع شوند
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برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

در نمايشگاه بازديد 

بدينوسيله مديريت و دانش آموزان آموزشگاه نوائي مراتب تقدير و تشكر خود را از 

شهداي 

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

شد و در آن دو 

مورد تقدير و تشكر قرار 

چهارصد، هشت كلمه برگزيدم كه جامع جميع كلمات 

    صفحه         

برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

در نمايشگاه بازديد  

بدينوسيله مديريت و دانش آموزان آموزشگاه نوائي مراتب تقدير و تشكر خود را از 

شهداي  برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

شد و در آن دو در تاالر شهرداري دولت آباد برگزار 

مورد تقدير و تشكر قرار 

چهارصد، هشت كلمه برگزيدم كه جامع جميع كلمات 

                                                             

برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

 هنرجويان هنرستان فردوسي

بدينوسيله مديريت و دانش آموزان آموزشگاه نوائي مراتب تقدير و تشكر خود را از 

  

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

  در تاريخ هاي چهاردهم و شانزدهم ارديبهشت

  11/2/87ه نماز مغرب و عشا و صرف شام در تاريخ 

  12/2/87كتر رضواني در تاريخ 

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

در تاالر شهرداري دولت آباد برگزار 

مورد تقدير و تشكر قرار  1و رضا حدادي كالس اول 

چهارصد، هشت كلمه برگزيدم كه جامع جميع كلمات 
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  آموزشگاه
برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

  در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 

هنرجويان هنرستان فردوسي

بدينوسيله مديريت و دانش آموزان آموزشگاه نوائي مراتب تقدير و تشكر خود را از 

  .اعالم مي دارد

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

در تاريخ هاي چهاردهم و شانزدهم ارديبهشت

ه نماز مغرب و عشا و صرف شام در تاريخ 

كتر رضواني در تاريخ 

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

در تاالر شهرداري دولت آباد برگزار 

و رضا حدادي كالس اول 

چهارصد، هشت كلمه برگزيدم كه جامع جميع كلمات 

  كه هركس با تو كرد

  شكم را ي
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آموزشگاه
برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 

هنرجويان هنرستان فردوسي نمايشگاه دانش آموزان با تعدادي از رشته هاي فني آشنا شدند و از توليدات

بدينوسيله مديريت و دانش آموزان آموزشگاه نوائي مراتب تقدير و تشكر خود را از 

اعالم مي دارد هنرجويان عزيز

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

در تاريخ هاي چهاردهم و شانزدهم ارديبهشت

ه نماز مغرب و عشا و صرف شام در تاريخ 

كتر رضواني در تاريخ معاينه پزشكي دانش آموزان پايه دوم و سوم آموزشگاه توسط جناب آقاي د

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

در تاالر شهرداري دولت آباد برگزار  2/87

و رضا حدادي كالس اول  2تن از دانش آموزان اين آموزشگاه به نامهاي محمد علي طغياني كالس دوم 

        پندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيم

چهارصد، هشت كلمه برگزيدم كه جامع جميع كلمات صد انتخاب كردم و از 

كه هركس با تو كرد ي

يكه حاضر شد

  دل را ي

                                                             87ارديبهشت 
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آموزشگاه
  

برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

  سوم در تاريخهاي بيست و دوم و بيست و ششم فروردين ماه  

در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه به مناسبت هفته مشاغل 

نمايشگاه دانش آموزان با تعدادي از رشته هاي فني آشنا شدند و از توليدات

بدينوسيله مديريت و دانش آموزان آموزشگاه نوائي مراتب تقدير و تشكر خود را از 

هنرجويان عزيزهمكاران شاغل در آن آموزشگاه و نيز 

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

  يازدهم و دوازدهم ارديبهشت

در تاريخ هاي چهاردهم و شانزدهم ارديبهشت

ه نماز مغرب و عشا و صرف شام در تاريخ 

معاينه پزشكي دانش آموزان پايه دوم و سوم آموزشگاه توسط جناب آقاي د

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

18/2در تاريخ 

تن از دانش آموزان اين آموزشگاه به نامهاي محمد علي طغياني كالس دوم 

پندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيم

صد انتخاب كردم و از 

  مرگ را  -

يبد  -2ي  كرد

كه حاضر شد يبر سر سفره ا

يبر نماز كه ايستاد

  

ارديبهشت   �����6           
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آموزشگاه     اخبار
برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

سوم در تاريخهاي بيست و دوم و بيست و ششم فروردين ماه  

به مناسبت هفته مشاغل 

نمايشگاه دانش آموزان با تعدادي از رشته هاي فني آشنا شدند و از توليدات

بدينوسيله مديريت و دانش آموزان آموزشگاه نوائي مراتب تقدير و تشكر خود را از . كه مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت

همكاران شاغل در آن آموزشگاه و نيز 

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

يازدهم و دوازدهم ارديبهشت

در تاريخ هاي چهاردهم و شانزدهم ارديبهشتبه مناسبت هفته مشاغل 

ه نماز مغرب و عشا و صرف شام در تاريخ ابرگزاري جلسه شوراي دبيران و انجمن آموزشگاه بهمر

معاينه پزشكي دانش آموزان پايه دوم و سوم آموزشگاه توسط جناب آقاي د

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

در تاريخ تجليل از فرزندان ممتاز فرهنگيان شهرستان برخوار كه 

تن از دانش آموزان اين آموزشگاه به نامهاي محمد علي طغياني كالس دوم 

پندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيمپندي از لقمان حكيم

صد انتخاب كردم و از  جان فرزند ، هزار حكمت آموختم كه از آن چهار

-2      خدا را 

كرد يكه به هر كس

بر سر سفره ا  -2

بر نماز كه ايستاد  -4

������  �	
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اخبار
برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

سوم در تاريخهاي بيست و دوم و بيست و ششم فروردين ماه  

به مناسبت هفته مشاغل بازديد از نمايشگاه هنرستان فردوسي 

نمايشگاه دانش آموزان با تعدادي از رشته هاي فني آشنا شدند و از توليدات

كه مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت

همكاران شاغل در آن آموزشگاه و نيز 

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

يازدهم و دوازدهم ارديبهشت هاي

به مناسبت هفته مشاغل بازديد از كارخانه پتوي زهره 

برگزاري جلسه شوراي دبيران و انجمن آموزشگاه بهمر

معاينه پزشكي دانش آموزان پايه دوم و سوم آموزشگاه توسط جناب آقاي د

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

تجليل از فرزندان ممتاز فرهنگيان شهرستان برخوار كه 

تن از دانش آموزان اين آموزشگاه به نامهاي محمد علي طغياني كالس دوم 

جان فرزند ، هزار حكمت آموختم كه از آن چهار

 -1 :چيز را هيچ وقت فراموش مكن

كه به هر كس يخوب  -

  زبان را

  چشم را

 ��	�� ��������  ������

برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

سوم در تاريخهاي بيست و دوم و بيست و ششم فروردين ماه  

بازديد از نمايشگاه هنرستان فردوسي 

نمايشگاه دانش آموزان با تعدادي از رشته هاي فني آشنا شدند و از توليدات

كه مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت

همكاران شاغل در آن آموزشگاه و نيز مديريت هنرستان فردوسي و 

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

هايتاريخ دردر دو نوبت 

بازديد از كارخانه پتوي زهره 

برگزاري جلسه شوراي دبيران و انجمن آموزشگاه بهمر

معاينه پزشكي دانش آموزان پايه دوم و سوم آموزشگاه توسط جناب آقاي د

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ 

تجليل از فرزندان ممتاز فرهنگيان شهرستان برخوار كه 

تن از دانش آموزان اين آموزشگاه به نامهاي محمد علي طغياني كالس دوم 

  :فرمود شحكيم به فرزند

جان فرزند ، هزار حكمت آموختم كه از آن چهار

چيز را هيچ وقت فراموش مكن

-1 :چيز را هميشه فراموش كن

:  

زبان را يكه وارد شد

چشم را يكه وارد شد
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برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه 

سوم در تاريخهاي بيست و دوم و بيست و ششم فروردين ماه  

بازديد از نمايشگاه هنرستان فردوسي 

نمايشگاه دانش آموزان با تعدادي از رشته هاي فني آشنا شدند و از توليدات 

كه مورد توجه دانش آموزان قرار گرفتنمودند 

مديريت هنرستان فردوسي و 

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان

در دو نوبت لودريچه 

بازديد از كارخانه پتوي زهره 

برگزاري جلسه شوراي دبيران و انجمن آموزشگاه بهمر

معاينه پزشكي دانش آموزان پايه دوم و سوم آموزشگاه توسط جناب آقاي د

مدال و احكام قهرماني دانش آموزان ورزشكار آموزشگاه در رشته هاي بسكتبال، دو و ميداني و پينگ پنگ  در تاريخ  اهداء

87   

تجليل از فرزندان ممتاز فرهنگيان شهرستان برخوار كه 

تن از دانش آموزان اين آموزشگاه به نامهاي محمد علي طغياني كالس دوم 

.  

حكيم به فرزند

جان فرزند ، هزار حكمت آموختم كه از آن چهار

  .حكمت است

چيز را هيچ وقت فراموش مكن دو فرزندم،

چيز را هميشه فراموش كن

:چيز را نگهدار

كه وارد شد يدر مجلس

كه وارد شد يدر خانه ا

 ��	�� �������

 

 

برگزاري كالس مشاوره مذهبي و بيان احكام و مسائل شرعي توسط حجه االسالم شيخ مهدي داوري جهت دانش آموزان پايه  -1

سوم در تاريخهاي بيست و دوم و بيست و ششم فروردين ماه  
  

بازديد از نمايشگاه هنرستان فردوسي  -2

 در اين

نمودند 

مديريت هنرستان فردوسي و 
  

برگزاري مشاوره تحصيلي و ارائه روشهاي صحيح مطالعه توسط همكار گرامي جناب آقاي لعلي مديريت محترم دبستان -3

لودريچه 
  

بازديد از كارخانه پتوي زهره   -4
  

برگزاري جلسه شوراي دبيران و انجمن آموزشگاه بهمر -5
  

معاينه پزشكي دانش آموزان پايه دوم و سوم آموزشگاه توسط جناب آقاي د -6
  

اهداء -7

16/2/87
  

تجليل از فرزندان ممتاز فرهنگيان شهرستان برخوار كه  -8

تن از دانش آموزان اين آموزشگاه به نامهاي محمد علي طغياني كالس دوم 

.گرفتند
  

حكيم به فرزند لقمان

جان فرزند ، هزار حكمت آموختم كه از آن چهار اي

حكمت است

فرزندم،

چيز را هميشه فراموش كن دو

چيز را نگهدار چهار

در مجلس -1

در خانه ا  -3
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  87برنامه امتحانات خرداد ماه 
  1386-87آموزشگاه نوائي  سال تحصيلي 

     

        كالس اولكالس اولكالس اولكالس اول        كالس دومكالس دومكالس دومكالس دوم        كالس سومكالس سومكالس سومكالس سوم        تاريختاريختاريختاريخ        ايام هفتهايام هفتهايام هفتهايام هفته        رديفرديفرديفرديف

  رياضي  رياضي   ديني  1/3/87  چهارشنبه  1

  --------  --------  حرفه و فن  2/3/87  پنجشنبه  2

  زبان  زبان  رياضي و رسم  4/3/87  شنبه  3

  اجتماعي  اجتماعي  جغرافي  6/3/87  دوشنبه  4

  قرآن  قرآن  قرآن  7/3/87  سه شنبه  5

  علوم  علوم   زبان انگليسي  9/3/87  پنجشنبه  6

  حرفه  حرفه  امالء و انشاء   11/3/87  شنبه  7

  جغرافي  جغرافي  تاريخ  13/3/87  دوشنبه  8

  تاريخ  تاريخ  اجتماعي  16/3/87  پنجشنبه  9

  عربي  عربي  علوم تجربي  19/3/87  يكشنبه  10

  امالء و انشاء  امالء و انشاء  عربي  21/3/87  سه شنبه  11

  ديني  ديني  آموزش دفاعي  23/3/87  پنجشنبه  12
  

�� ����� �	�
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 10صبح و براي دانش آموزان پايه هاي اول و دوم رأس ساعت  8پايه سوم رأس ساعت ساعت شروع امتحانات براي دانش آموزان  -

  .صبح مي باشد

  .قبل از شروع امتحان در آموزشگاه الزامي است بيست دقيقه حضور دانش آموزان  -

باعث محروميت شما از امتحان  اين بند  عدم رعايت. شوداز بهمراه داشتن كتاب، جزوه و وسايل اضافي در جلسه امتحان پرهيز  -

  .خواهد شد

    .صندلي شما تا پايان امتحانات ثابت مي باشد -

  . درج شماره دانش آموزي بر روي اوراق امتحاني الزامي است -

                 ً      نامه ي آن متعاقبا  اعالم رتشكيل خواهد شد كه بو تاريخ و جغرافي  علوم ،كالس رفع اشكال براي دروس زبان، رياضي، عربي  -

  .خواهد شد

�� ����� ���
��:  

r يك ساعت مطالعه در پنج روز بهتر است از پنج ساعت مطالعه در يك روز زيور.  

r كاري كه به موقع انجام نشود نتيجه مطلوبي به دنبال نخواهد داشت.   

 .موفق باشيد                                                                                                                                                                          


