
  باسمه تعالی

  

  :دانش آموز گرامی

با سالم و آرزوي موفقیت براي شما همانطور که می دانید داشتن یک برنامه مطالعاتی مناسب گذشـته از  

بـه  اینکه روحیه نظم و انضباط را در شما ایجاد می نماید از اتالف وقت نیز جلوگیري به عمـل مـی آورد   

همین منظور واحد مشاوره آموزشگاه در نظر دارد شما را با یکی از بهترین و موثرترین روش هاي مطالعه 

  دیبه نام روش پس ختام آشنا نماید تا برنامه مطالعاتی خود را طبق این روش تنظیم نمای

  

  مرحله است 6روش مطالعه پس ختام شامل 

  پیش خوانی یا پیش مطالعه: پ

  ز خودسوال کردن ا: س

  خواندن دقیق متن درس: خ

  تفکر کردن: ت

  از بر گفتن: ا

  مرور کردن: م

  

  رس خود را به شرح زیر دنبال نماییدلذا توصیه می شود هر روز پس از پایان کالس فعالیت هاي د

  )حداقل دروس مفهومی.(دروس تدریس شده در همان روز را مرور کرده تکالیفش را انجام دهید -1

 فردا و خالصه نویسی آنمطالعه عمیق دروس  -2

 کار تستی دروسی که کنکوري است -3

هر روز صبح حدود نیم ساعت دروسی که شب قبل به طور دقیق مطالعه شده مجددا مـرور گردیـده و دروسـی     -4

که قرار است دبیر محترم همان روز تدریس کند پیش مطالعه کرده و تعدادي سـوال از مـتن آن دروس در ذهـن    

 خود ایجاد نمایند

و به بحث درباره موضوع بپردازید و از بحث ها و نظـرات   ل بوده ،سواالت خود را طرح نماییددرکالس درس فعا -5

 .دبیران محترم و دوستانتان یادداشت برداري کنید

 
ساعت فعالیت درسـی خـارج از    40الی  35با توجه به حجم کتب درسی در پایه دوم الزم است به طور متوسط 

طریق واحد مشـاوره و نظـارت و مشـورت اولیـاء محتـرم خـود        امیدواریم با ارائه .ه باشید شتمدرسه در هفته دا

  .بتوانید برنامه مطالعاتی مناسبی براي خود تنظیم نمایید
  

  موفقیت روز افزون شما آرزوي قلبی ماست                                                               

  

  ورهواحد مشا             

 )ع(دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه حضرت جواداالئمه
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