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«ای كه خانهی دلها و نگاهِ چشمها را تغيير ميدهي ...ای كه شبها و روزها را تغيير ميدهي ...ای كه احوالِ همه را

تغيير ميدهي ...ما را هميشه سالمت ،سرحال و اميدوار بگردان»....

دانشآموزان عزیز سال نو را پیشاپیش به شما عزیزان تبریک میگویم و امیدوارم در دوران تعطییت نیوروز
باتوجه به اهمیت آن ،بهترین نتیجه را کسب کنید.
آزمون  71فروردین ،اولین آزمون پس از تعطیت نوروز است که یک آزمون نیمهپوششی است و نوعی
ایستگاه جبرانی محسوب میشود .در این آزمون باتوجه به مرور نیمسال اول %03 ،سواال از مباحث
نیمسال اول طرح میشود تا دانشآموزان متوجه شوند که نواقص یادگیری آنها در دوران نوروز بهطور کامل
رفع شده است و یا خیر .از  %03از  %13سواال باقیماندهی مباحث نیمسال دوم نیز برای اولین بار در این
سال سوال طرح میشود که نیاز به مطالعه بیشتری دارند.
در دوران طتیی نوروز ،ابتدا با تکمیل تابلو نوروزی هدفگذاری دقیقی از وضعیت خود داشته باشید و برای
شروع دوران طتیی ،با پدر و مادر خود در مورد نحوه این هدفگذاری مشور کنید .با کمک کارنامههای
بازیابی ،پنج نوع درس ،هدفگذاری ،مبحثی و کارنامه اشتباها خود میتوانید وضعیت درسی خود را در
آزمونهای کانون در این سال تحصیلی بررسی کرده و نقاط قو و ضعف خود را بیابید .بهترین پیشنهاد
برای این دوران این است که ابتدا از نقاط قو خود آغاز کرده و روشهای موفقیت خود را بشناسید و این
روشها را برای دروس و یا مباحثی که در آنها ضعف دارید نیز تعمیم دهید.
از  02اسفندماه طبق برنامه ویژهای که در جلسا 2نفره بهمن ماه برای نوروز مشخص کرده بودیم ،کتاب
نوروز را تکمیل کنید و با استفاده از خدما سایت نیز کارنامه خود را دریافت کنید .در نوروز باتوجه به
محدود بودن زمان ،بهترین روش استفاده از بازیابی بهجای بازخوانی کل مطالب درسی میباشد که دو
ویژگی رفع توهم فراموشی و یادگیری را دربر دارد.
برای این آزمون ،تمامی سواال کارنامه اشتباها و سواالتی که برای شما شخصیسازی شده است را بهطور
کامل مرور کنید و آزمون  6بهمن را نیز مجددا نیمه فروردینماه امتحان دهید .تکلیف این آزمون نیز کتاب
نوروز و تابلو نوروزی میباشد.
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