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 اهدعای  تحویل سال کنکوری  
یا   خدا

  .هب پدران و ماردان ما کنکوری اه صبر عظیم عنایت بفرما
 .کیسه ی پول کنکوری اه را زبرگ رت و جیب دبیران کنکور را کوچک رت بگردان

 .اهی ات پای کنکور ( را از سر ما دور بفرما شر )کالس
  . این وقت اهی طالیی را نقره ای بفرما

  .را انبود بگردان ار عقرهب اهی اثنیه شم
 .خیاالتی اه( را بی خیال بگردان)

 ن.کنکوری اهی ان امید را امیدوار بگردا 
 .ره هچ زودرت رویااهیمان را زمینی بگردان

  .آلزایمر محافظت بفرماما را رد ربارب بیماری 
  .متخلفان و سوداگران کنکور را علیل و ذلیل بگردان

 .کاویپمرت اهی سازمان سنجش را از ره نوع خطایی مبرا بگردان
  .سازمان سنجش را رد تکذیب )شایعات( تواانگر بگردان

یا  ! خدا

  .بازگردانره هچ زودرت ما کنکوری اه را هب زندگی واقعی و طبیعی              
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 وز؛در نور مطالعهمیّت اه

کنید و عنوان ها و مؤسسات آموزش عالی مهیّا میاکنون شما خود را برای ورود به دانشگاه

. ایّام نوروز فرصت مناسبی برای افزایش آمادگی داوطلب آزمون سراسری را برشانه دارید

 ید:شماست.برای استفاده از این فرصت طالیی به چند ابزار نیاز دار

 دی تصمیم ج -1

 همّت عالی  -2

 برنامه دقیق -3

  فکر آزاد -4

 باشد.()این موارد در اختیار خودتان می
آموزان عزیز به نکات زیر توجه کنید:دانش 

 رفع خستگی و تجدید قوا را فراموش نکنید. 

 محدودیت و اهمیّت وقت را از یاد نبرید. 

 تر کنید.از هوای بهاری را بیش های سبک روزانه، امکان استفادهانجام ورزش 

 برد.طراوت و شادابی روحی و جسمی توان ذهنی را باال می 

وان تهای سبک ندارد مثالً میهای ذهنی ، منافاتی با نرمشیادتان باشد که برخی فعالیت 

 حفظ لغت را توأم با حرکات نرمشی انجام داد.

 برابر روزهای قبل استفاده نمایید.توانید دو یا سه فراموش نکنید از ایّام نوروز می 

سکوی پرش شما »ساعت مطالعه نمایید چرا که نوروز  12بنابراین بهتر است روزی تا  

 باشد.می« به سمت دانشگاه

 به نیّت شب امتحان مرور کنید تا مطالعه شما شتاب بیشتری پیدا کند . 
 

 می و ذهنیسوزانند وقتی نیروهای جسپرتوهای خورشید تا متمرکز نشود نمی

 متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکالت چند برابر می شود.
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 قابل توجه والدین گرامی؛

تعطیالت نوروز درموفقیت بسیاری از داوطلبان کنکور تأثیر زیادی داشته است از این رو این 

 ایند از تواننآموزان نمیگویند  قطعاً بدون حمایت والدین دانشمی« ایّام طالیی» ایّام را 

ها، مسافرت و ساعات روشن بودن تلویزیون از ریزی مهمانیفرصت استفاده کنند. برنامه

مواردی است که باید به صورت جدی به آن فکر کنید تا تمرکز داوطلبان از بین نرود . 

آموزان در این ایّام استرس زیادی دارند. استفاده از جمالت مثبت از طرف بسیاری از دانش

ا خواهد هانرژی مضاعفی به آن کنندبینید تمام تالششان را میشویق آنها وقتی میشما و ت

وجه مستقیم و با جمالت مثبت او را متغیربصورت بینید کاری آن را میداد حتی اگر گاهی کم

 کنید.

ها و استعدادهای او خاص خودش است و فرزندان را با هیچ کس مقایسه نکنید چون توانایی

شرایط خانوادگی او هم خاص خودش است پس مقایسه با دیگران صحیح نیست در ضمن 

سعی کنید خودتان را همراه فرزندتان بدانید . ایام نوروز فرصت مناسبی برای استراحت و 

ت توانید ازاین فرصت نهایتجدید روحیه فرزندتان است اگر برنامه ریزی داشته باشید می

 استفاده را بکنید.
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 نامه انضباطی حضور دراردو؛آیین

دبیرستان نمونه دولتی حکمت با توجه به اهمیّت مقطع  اردوی مطالعاتی نوروز، عدم رعایت مسائل انضباطی را باعث ایجاد 
زی آموزان از اردوی نوروگیری کافی دانشداند که درنتیجه منجر به عدم بهرهنظمی و پایین آمدن بازدهی ساعات مطالعه میبی
موزان آرسانی در اختیار دانشنامه انضباطی به منظور اطالعشود. لذا مواردی که از دید این مدرسه مهم است را در قالب آیینمی

 است. آموزان الزامیدهد که رعایت تمامی موارد برای دانشو اولیاء قرار می

 شود.(باعث اخراج ازاردو می رعایت کامل نظم و انضباط و هماهنگی با مسئولین اردو) عدم رعایت 

 .رعایت ادب و احترام نسبت به مسئولین وکارکنان اردوی آموزشی نوروز 

 .)رعایت موازین و شئونات اسالمی )رعایت کامل حجاب درمحیط دبیرستان 

 (21صبح( و خروج به موقع)0:37حضور به موقع در دبیرستان.)شب 

 لزوم با مسئولین اردو هماهنگی شود(. آموزان دراردو) در صورتعدم غیبت دانش 

 .استفاده از لباس ساده و مناسب 

 آموز.پرهیز از آرایش درهر شکل و یا تغییر ظاهر دانش 

 .خودداری ازبه کار بردن وسایل تجمّلی و زینتی 

.کوشش و توجه درحفظ و مراقبت از اموال شخصی و اهتمام درنگهداری اموال عمومی 

  آوردن تلفن همراه)در صورت ضرورت، اول وقت به مسئول اردو تحویل داده شود(.خودداری از 

 ...همراه نداشتن هرگونه عکس خانوادگی و انواع واکمن و 

 .آوردن تمام وسایل مورد نیاز مطالعه به محل مورد نظر 

 آموز در طول اردو.عدم امکان تماس تلفنی با دانش 

  آموز در طول اردو.دانشعدم اجازه خروج ساعتی به 

 آموز.انجام مطالعه به صورت انفرادی درمحل مشخص شده برای هر دانش 

 مورد در ساعت مطالعه.پرهیز از ترددهای بی 

 .پرهیز از مالقات با والدین و بستگان در طول اردو 

 .رعایت پاکیزگی و نظافت آموزشگاه 

 .. شود خوراکیهای نظیرانواع مغزها و خشکبار به همراه بیاورند(..) پیشنهاد میخودداری از آوردن آجیل، چیپس  و پفک و 
 

 باشد.آموزان الزامی میرعایت نظافت توسط دانش
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 آموز:وسایل مورد نیاز دانش

  آن پتوی سفری و بالش باشدکاوری که محتویّات . 

 .ساک کوچکی که در آن حوله دست و صورت، دمپایی باشد 

 کاغذی. یک جعبه دستمال 

 آموز باید حتماً مصرف نماید.در صورت لزوم داروهایی که دانش 

  تحریر و تمام کتابهای مورد نیاز در هنگام مطالعه.اللوازم 

فر ا رسیدن بهار طبعیت ، لحظه رویش دوباره شوق ردتن وجان عاشقان 
رب شما  اهی آهنیی گونحضرت دوست و موسم غباز زدایی از آشیاهن دل

 خجسته باسد.زعزیان 
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 3131تقویم اردوی مطالعاتی نوروز 

 زمان ورود و خروج تاریخ  ایّام هفته 

ول
ه ا

حل
مر

 

 شب 27 -صبح  0:37 24/12/22 شنبه

 شب 27 -صبح  0:37 22/12/22 یکشنبه

 شب 27 -صبح  0:37 22/12/22 دوشنبه

 بعدازظهر 14 -صبح  0:37 20/12/22 سه شنبه

 شب 27 -صبح  0:37 22/12/22 چهارشنبه

وم
 د

له
رح

م
 

 شب 21:37صبح  0:37 2/1/23 شنبه

 شب 21:37صبح  0:37 3/1/23 یکشنبه 

 شب 21:37صبح  0:37 4/1/23 دوشنبه

 شب 21:37صبح  0:37 2/1/23 سه شنبه

 شب 21:37صبح  0:37 2/1/23 چهارشنبه

 شب *** 21:37اردوی مطالعاتی تا  -( 11 - 0:37چی)*** آزمون قلم 0/1/23 پنجشنبه

 شب 21:37 –صبح  0:37 2/1/23 جمعه

 شب 21:37 –صبح  0:37 2/1/23 شنبه

 شب 21:37 –صبح  0:37 17/1/23 یکشنبه

 شب 21:37 –صبح  0:37 11/1/23 دوشنبه

 شب *** 12:12 –صبح  0:37*** 12/1/23 سه شنبه
وم

 س
له

رح
م

 

 شب 27:12 –صبح  0:37 14/1/23 پنجشنبه

 شب 27:12 –صبح  0:37 12/1/23 جمعه

 شب 27:12 –صبح  0:37 12/1/23 شنبه

 شب 27:12 –صبح  0:37 10/1/23 یکشنبه

 شب 27:12 –صبح  0:37 12/1/23 دوشنبه

 شب 27:12 –صبح  0:37 12/1/23 شنبهسه

 شب 27:12 –صبح  0:37 27/1/23 چهارشنبه

 شب 27:12 –صبح  0:37 21/1/23 پنجشنبه

 باشد.میان وعده و ناهار با مدرسه می 12/1/23الی  2/1/23از تاریخ 
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 3131بندی اردوی مطالعاتی نوروزنبرنامه زما

 صبح

 

 

 

 

 

 

 

 بعدازظهر

 برنامه ساعت برنامه ساعت

 مطالعه چهارم 12:37تا  14:37 حضور در مدرسه 0:37

 تفریح 12:42تا  12:37 مطالعه اول 2:42تا  0:42

 مطالعه پنجم 12:12تا  12:42 تفریح 17تا  2:42

 تفریح 12:37تا  12:12 مطالعه دوم 12تا  17

 مطالعه ششم 27تا  12:37 تفریح 12:12تا  12

 تفریح 27:12تا 27 مطالعه سوم 13:37تا  12:12

 21:37تا  27:12 نماز ، ناهار، استراحت 14:37تا  13:37
 مطالعه هفتم

 «اختیاری » 
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 میان وعده ناهار تاریخ و روز

 شنبه 
2/3/31 

 نان و پنیر و گوجه جوجه کباب و ساالد

 یکشنبه
1/3/31 

 نان و پنیر و خرما خورشت قیمه با ماست

 دوشنبه
4/3/31 

 نان و پنیر و خیار پیتزا

 سه شنبه
5/3/31 

 نان و پنیر خرما چلو کباب و ساالد

 چهارشنبه
6/3/31 

 نان و پنیر و کره ماکارونی و ساالد

 پنجشنبه
7/3/31 

 نان و پنیر و گوجه خورشت قورمه با ماست

 جمعه
8/3/31 

 نان و پنیر و خیار باقال پلو با مرغ و ساالد

 شنبه
3/3/31 

 نان و پنیر خرما چلوکباب و ساالد

 یکشنبه
31/3/31 

 نان و پنیر و کره خورشت قیمه با ماست

 دوشنبه
33/3/31 

 نان و پنیر و گوجه جوجه کباب و ساالد

 سه شنبه
32/3/31 

 - خورشت قورمه با ماست
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 مطالب مفید

 /(73آنگاه که تنها شدی و در جست جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی ، بر من توکل نما .)نمل 

 (51باش. )زمر/نگاه که نا امیدی بر جانت پنجه افکند و رها نمی شوی ، به من امیدوار آ 

 /(5انگاه که سرمست زندگی دنیا و مغرور به آن شدی ،به یاد قیامت باش. )فاطر 

 (61نگاه که دوست داری به آرزویت برسی ، به درگاهم دعا کن تا اجابت نمایم.)غافر/آ 

 (11-23نگاه که در پی تعالی و کمال هستی ، نیتت را پاک و الهی کن . )فاطر/آ 

 (352به یاد من باش که من همواره به تو هستم.)بقره/ سی همواره به یادت باشد،نگاه که دوست داری کآ 

 (34گاه که دوست داری با من هم سخن شوی ، نماز را به یاد من بخوان. ) طه/آن 

 /(55آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز و نیاز است ، آهسته من را بخوان. )اعراف 

 (37ت ، به من پناه ببر.)مومن/آنگاه که شیطان همواره در پی وسوسه توس 

 /(67آنگاه که لغزش ها روحت را آزرده ساخت ، در توبه به روی تو باز است . )قصص 

 انیشتین.»هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد ، اما نه ساده تر از آن»  

 انیشتین». چقدر کم اند آنانی که با چشمهای خود میبینند و با قلبهای خود احساس مینمایند»   

 انیشتین» .نیروی جاذبه مسئول افتادن افراد در عشق نیست»   

 انیشتین» .نمیدانم ، اهمیتی هم نمیدهم ، فرقی هم نمیکند»   

 انیشتین» .من هوش خاصی ندارم ، فقط شدیداً کنجکاوم»   

 انیشتین» کار میکنم دلیلش این نیست که من خیلی زرنگ هستم . دلیلش فقط این است که مدت بیشتری روی مسائل». 

 انیشتین»لذت نگریستن و ادارک ، زیباترین هدیه طبیعت است»  . 

  از دیروز درس بگیرید ، در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید . مهم این است که از

 .  «انیشتین»پرسیدن باز نایستید

  انیشتین» درک خواهید نمودعمیقاً به طبیعت بنگرید ، پس از آن است که همه چیز را بهتر». 

 انیشتین»هرگز کاری بر خالف وجدان خود نکنید ، حتی اگر قانون از شما بخواهد»  . 

 انیشتین»هیچگاه یک کنجکاوی مقدس را از دست ندهید»  .  
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 انیشتین» وقتی محدودیت های خود را بپذیریم میتوانیم از آنها عبور کنیم». 

 انیشتین»کنید با ارزش شوید سعی نکنید موفق شوید ، بلکه سعی» .   

 انیشتین»تنها منبع دانش تجربه است»  . 

 انیشتین» ارزش آدمی با آنچه که میدهد معلوم میشود نه با آنچه که میگیرد». 

 انیشتین» . وقتی راه حل ساده باشد یعنی اینکه خدا در حال پاسخ دادن است» 

  نانیشتی»میپردازند که دیگران آنها را به رایگان دریافت میکنندگاهی بعضی افراد بیشترین بها را برای چیزهایی». 

 انیشتین»زندگی با ارزش تنها از آن کسی است که برای دیگران زنده باشد»  . 

 انیشتین» با ارزش ترین چیزهای زندگی آنهایی نیستند که برایشان پول دریافت میکنیم». 

  انیشتین»باید حرکت کنیدزندگی مثل دوچرخه سواری است . برای حفظ تعادل». 

 .ناپلئون بناپارت فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد 

 . ناپلئون بناپارت در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است 

 ندره ژیدآ .بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری 

  ندره ژیدآ .چیز شکل اوست و همه داشتنی استدوست های خدا  ی شکلهمه 

 ندره ژیدآ .نگرش تو باید هر لحظه نو شودخردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت آید 

 خودبینی ، ندیدن دیگران است خودبینی دیدن خود نیست . . . 

 (جان اولیور هاینز). که نامش تقدیر استو از آنها غولی بوجود می آورند  مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند 

 اگر درخت زندگی ما پر ثمر باشدحتی در صورت طعنه و یا حمله ی دیگران ، میوه ی فراوانی از آن می ریزد . . . 

 که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش.  . .  

 رتفع دارندآنها قلبی وسیع و نگاهی م ثروتشان بیشتر نیست خانه شان بزرگ تر نیست قامتشان بلند تر نیست آدم های بزرگ .  

 گاهی از دست دادن آنها است الزمه قدر دانی از داشته هایتان . . . 

 همیشه رو به نور بایست اگر میخواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد ...  


