
بسمه تعالی  

 برنامه فعالیت های تابستانی

 دانـش آمـوز عسیـس 

ایٌک تِ لطف خذاًٍذ هتعال ٍ در پزتَ ّذایت تاری تعالی ٍ عٌایت اٍلیای هحتزم ٍ تالش ارسضوٌذ خَد، سال ّای گذضتِ را 

 یذ.پطت سز ًْادُ ٍ تِ هزحلِ ًَیي ٍ سزًَضت ساسی اس هسیز پز فزاس ٍ ًطیة علن اًذٍسی گام ًْادُ ا

تزداضتي گاهی هحکن ٍ اساسی ّوزاُ تا تزًاهِ ریشی دقیق ٍ ّوچٌیي تزرسی عولکزد گذضتِ ٍ ضٌاسایی ًقاط ضعف احتوالی ٍ 

ضوا تضویي  ّایتالش تزای تزطزف ًوَدى آًْا هی تَاًذ تِ ضوا در ساختي آیٌذُ ای رٍضي کوک کٌذ، آیٌذُ ایی کِ تا تالش 

 ضَد. ضذُ ٍ تثثیت هی

 کمک شایانی داشته باشذ. کامل وانذ به ما در یک بزنامه ریشیمسیز گذشته می ت نگاهی دقیق به

پیزٍسی آیٌذُ تِ تالش ٍ تحول سختی ّای اهزٍس ٍاتستِ است، تزای هَفقیت تایذ ّذفی تزتز تعییي کزد ٍ تزای رسیذى تِ 

 .ّوت را تایذ هحکن تز تست زّذف ّای تزتز کو

دٍرُ ی تاتستاى ًقطِ ساًی قزار تگیزیذ کِ تزای کسة هَفقیت تزًاهِ ریشی هی کٌٌذ، تزای ایٌکِ ضوا ّن در جوع داًص آهَ

  .یک حزکت حساب ضذُ ٍ رسیذى تِ ّذفی تزتز است هٌاسثی تزایضزٍع ٍ آغاس 

ّن در کٌار ها هی کٌذ،  را هی افشایذ ٍ هسیز هَفقیت را کَتاُپیطزفت ٍ تْزُ هٌذی اس تَاًایی گزٍّی، سزعت  یتالش جوع

 هَفقیت ضوا گاهی هَثز تزدارین.  کسةضوا ّستین تا در راستای 

 ، ، نظارت و پیگیری مستمر، آزمون های مذونبرنامه ریسی مطالعاتی دلیك آمادگی برای یک،استفاده از اساتیذ مجرب 

 دربخشی از همراهی ما با شما  و ...کالس های فوق برنامه اردوهای علمی و تفریحی،  ،نیاز برگساری کالس های پایه و پیش

 شذ. می بادوره ی تابستان 

 خود شزوع کنیم، بخواهیم تا بتوانیم. استغییز را اس هم اکنون و 

 9315/تیرماه/28شنبه دو اولیای محترم روزحضور با و هماهنگی اولین جلسه مشاوره 
 توضیحات موضوع

 ّـفتـِ 6 مدت زمان دوره
 ضٌثِضٌثِ الی چْار روزهای فعالیت

 1331/هزدادهاُ/03 شروع دوره
 جوع تٌذی درٍس پایِ ٍ ارایِ درٍس سال جذیذ )طثق تَدجِ تٌذی ٍ طزح درس ّواٌّگ ضذُ تا اساتیذ( کالس های درسی

 فضا/ خَضٌَیسی/ تاتز/ سزٍد( هاکارًٍی/ َّا ّای ساسُ رضتِ اًتخاتی)رٍتاتیک/2 های فوق برنامه کالس
 (سًَا ٍ فَتثال،فَتسال،استخز)ٍرسضی اهاکي اس ُاستفاد فعالیت های ورزشی 

 ... ٍ  گزدی طثیعت ٍ پارس آتی دّکذُ کَّستاى، تال پیٌت ، تْزاى سَرتوِ ،( ع)صالح اهاهشادُ اردویی

 1331/ضْزیَر/12ٍ جوعِ  1331/هزداد/22جوعِ  آزمونهای  جامع
 1331/ضْزیَر/12 پایان دوره

 ع(دبیرستان غیر دولتی باقرالعلوم )

 دبیرستان


