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نیم سال دوم آغازی مهمتر
معموالً از نیمسال دوم تحصیلی با عنوان شروعی مهمتر یاد میشود و مشاوران و معلمان
.مدارس بر تالش و سختکوشی بیشتر دانشآموزان در نیمسال دوم تأکید میکنند
با تمام شدن امتحانات نیمسال اول دانشآموزان معموالً به  2دسته تقسیم میشوند .دستهی
اول دانشآموزانی هستند که با برنامه پیش رفتهاند و به اهداف تعیینشده دست یافتهاند و
دستهی دوم دانشآموزانی هستند که متأسفانه بنا به دالیلی نتوانستهاند نیمسال اول را با
موفقیت پشت سر بگذارند .فرقی نمیکند شما جزء کدام گروه هستید؛ زیرا برای موفقیت در
نیمسال دوم معیاری وجود دارد که دانشآموزان دستهی دوم نیز میتوانند از این معیارها
بهرهمند شوند
همهی دانشآموزان امتحانات نیمسال اول را با کولهباری از تجربه پشت سر گذاشتهاند .آشنایی
کلی با کتاب درسی ،نحوهی مطالعهی درسهای مختلف ،آشنایی با معلمان مدارس و سیستم
آموزشی مدرسه و ...تا این زمان حاصل شده است و این آشنایی کمک بزرگی به موفقیت یا
موفقیت بیشتر شما خواهد کرد
آزمون  20بهمن با توجه به اینکه مباحث نیم سال دوم را در بر میگیرد دانش آموزان با حجم
کار کمی که دارند و همچنین با توجه به تجربه خود از نیم سال اول میتوانند به راحتی تراز
خود را باال بیاورند زیرا که مباحث نیم سال دوم میتوانند به طور کلی در بعضی از درس ها از
.بخش های قبلی تفکیک شوند.
در پایه یازدهم از درس حسابان و در پایه دهم ریاضی از درس شیمی  1و در پایه دهم تجربی

از درس زیست و در پایه پیش دانشگاهی از درس ریاضی پایه و فیزیک پیش سؤال گواه
مطرح میشود که منبع آن سؤاالت شناسنامه دار یعنی سواالت کنکور سراسری و سنجش
میباشد و دانش آموز با تسلط بر کتاب های آبی میتواند به این سؤاالت پاسخ دهد.
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