








 



 
 

 :دعای زیبای با 
 
 
 

 یا مقلب القلوب و االبصار
 یا مدبر اللیل و النهار

 یا محول الحول و األحوال
 حول حالنا إلی أحسن الحال

 با آرزوی سالی پر برکت برای شما و خانواده محترم
 مبارک 97نوروز 
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 97نکاتی پیرامون اردوی آموزشی نوروز 
ترین نکات جهت موفقیت، انجام برنامه ریزی دقیق و استفاده یکی از مهم

هایی ترین فرصتتعطیالت نوروز یکی از طالیی. باشدها میصحیح از فرصت
 .توانند از آن استفاده کننداست که دانش آموزان در این ایام می

-توصیه می 97نکات زیر جهت استفاده هرچه بهتر از برنامه مطالعاتی نوروز 
 :شود

 :97زمان بندی برنامه نوروز
روز میباشد شما میتوانید تاریخ  6دوره مطالعاتی و حل تکالیف شما به مدت 

روز طبق  6به مدت  7/1/97تا  3/1/97و از تاریخ  27/12/96و  26/12/96
برنامه تکالیف خود را انجام دهید و روز آخر تعطیالت دوره و مرور درس ها را 

 .داشته باشید
 :همراهی با برنامه مطالعاتی

تنظیم برنامه مطالعاتی در هر روز با هماهنگی کامل دبیران محترم و درنظر 
شود که به برنامه  گرفتن تمام جوانب انجام گرفته است، لذا اکیدا توصیه می

 .بند باشید و تمام تالش خود را جهت رسیدن به برنامه انجام دهیدپای
 :روش مطالعه در هر نوبت

ابتدا در مدت زمان معین کتاب یا جزوه را مرور کرده، سپس به انجام تکالیف 
 .معین شده بپردازید

 :توجه داشته باشید
 زمان رایگان اما بسیار قیمتی است،  

 .توانید از آن استفاده کنیدتوانید صاحب آن شوید، اما مینمی  
 .توانید آن را صرف کنیدتوانید نگهش دارید اما مینمی     

 .اگر آن را از دست دهید، هرگز قادر به بازگرداندن آن نیستید        
 .برای شما عزیزانم آرزوی موفقیت دارم
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 اصول برنامه مطالعاتی در ایام نوروز

ترین نکات جهت رسیدن به موفقیت، انجام برنامه ریزی دقیق و اجرای منظم آن یکی از مهم
هایی است که دانش آموزان در این ایام ترین فرصتتعطیالت نوروز یکی از طالیی. باشدمی
 :توانند از آن استفاده کنند، برخی از این اصول عبارتند ازمی
تعیین یک هدف مطالعاتی قابل قبول و برنامه ریزی برای آن 

تمرکز بر نقاط ضعف 

 حل دقیق تمرینات همراه با مطالعه صحیح 

مطالعه متعادل همه دروس 

ساعت خواب در ایام نوروز: 
 در ایام نوروز به دلیل تعطیلی مدارس، بیدار شدن دانش آموزان چند ساعتی به تعویق

می افتد این مساله باعث میشود که عادت خواب تغییر کرده و با شروع دوباره مدارس 
همچنین از چند ساعت روز که خواب هستید بهره نمی . به مشکل برخورد میکنید

 .برید
ورزش کردن یکی از تکنیک های کنترل خواب می باشد، در روزهای بهاری :  ورزش

 .دقیقه ورزش کنید 30کافی است 
جبران عقب ماندگی های درسی و دوره و جمع بندی 
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 چیه آبشاری ات وقتی هک رد تونل نباشد 

 ربق و نیرو تولید نمی کند
 چیه بخاری یا گازی ات وقتی هک محبوس نباشد 

چیزی را هب حرکت رد نمی آورد                      
 چیه اسبی ات وقتی هب زین و ربگ مجهز نشود هب جایی نمی رسد

 چیه زندگی ات وقتی هک متمرکز ، 
.منظم و وقف چیزی نشود     رشد نمی کند  


