ااَللّْٔ نَ اَخْ زِجٌٕى هِ يٕ ظُلُواتِ ا لْ َّٕٓ نِ ٍٓ اَ كْ زِ هٌٕى بٌَُِرِ ا لْفَْٕ نِ اَللّْٔ نَ افْتَ حٕ عٓلَيٌٕا اَ بَٕابٓ رٓحٕوٓتِ كٓ ٍٓا ًْطُ زْ عٓلَيٌٕا خَشائِ يٓ عٔلَُ هِ كٓ بِ زَ حٕوٓتِ كٓ يا اَرٕ حٓ نٓ ال زّاحِوي يٓ

خذايا هزا بيزٍى آٍر اس تاريكىّاى ٍّن ٍ،بِ ًَر فْن گزاهى ام بذار،خذايا درّاى رحوتت را بِ رٍى ها بگطا ٍ،خشاًِ ّاى علَهت را بز ها
هْزباًاى
باس كي بِ هْزباًى ات اى هْزباى تزيي .

برنامه انجام تکالیف و مطالعه دانص آموزان کالس های هفتم و هطتم در منسل

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًص آهَس ....................:

است
‹‹ هَفقيت حاصل ًظن ٍ تالش فزاٍاى ››
برنامه پیطنهادی مدرسه
14 - 15

انجام تکالیف روزانه

15- 15/30

استراحت

15/30 – 16/30

انجام تکالیف یا مطالعه دروس

16/30 – 17/45

ورزش و نماز

17/45 - 19/15
19/15 - 20/15
20/15 – 21/15

مطالعه دروس کمک درسی و
پیطرفته
ضام و استراحت
مطالعه دروس کمک درسی و
پیطرفته

21/15 – 21/30

استراحت

21/30 – 22/30

تست زنی

برنامه پیطنهادی خانواده

ًكات هْن ٍ قابل تَجِ داًص آهَساى عشيش:
ّ.1ز يك ساعت هطالعِ  30دقيقِ استزاحت ًواييذ.
 .2در اتاق هطالعِ در صَرت اهكاى پطت هيش هطالعِ بٌطيٌيذ (بذٍى تلفي ّوزاُ ٍ تلَسيَى)
 .3درس ّای هطابِ را پطت سز ّن هطالعِ ًكٌيذ.
.4بِ صَرت هفَْهی هطالعِ ًواييذ.

 .5درس را قبل اس تذريس هعلن پيص خَاًی ًواييذ.
 .6بعذ اس تذريس هعلن حتوا درس را هزٍر كٌيذ تا در حافظِ بلٌذ هذت تثبيت ضَد.
 .7در پاياى ّز رٍس حتوا تست ّای هزتبط ّز درس ٍ فصل هطالعِ ضذُ را توزيي ًواييذ.
 .8بِ كوك اٍليا بزای ايام آخز ّفتِ با تَجِ بِ ضزايط خاًَادُ بزًاهِ ريشی ًواييذ.

ًكات هْن ٍ قابل تَجِ اٍلياء هحتزم:

ّ .1وكاری با داًص آهَساى در اجزای بزًاهِ هطالعاتی ٍ اًجام تكاليف درسی.
.2تَجِ بِ رٍحيِ داًص آهَساى.
 .3تَجِ بِ تغذيِ فزسًذاى اسًظز تاهيي هَاد هَرد ًياسبذى اسجولِ هَادهعذًی ٍٍيتاهيي ّا.
 .4بزرسی ٍ هعايٌِ دٍرُ ای داًص آهَساى اس ًظز سالهت جسوی ٍ رٍحی.

 .5اٍلياء هحتزم لطفا ًظز خَد را ًسبت بِ اجزای بزًاهِ ًَضتِ ٍ فزسًذ خَد را اسً20وزُ ارسضيابی ًواييذ.
نظراولیاء محترم درباره اجرای برنامه(نوبت اول):

ًوزُ :

اهضاء

نظراولیاء محترم درباره اجرای برنامه(نوبت دوم):

ًوزُ :

اهضاء

يادهاى باضذ كِ :سختی ّا فاًی اًذ ٍ سزسخت ّا باقی.

دبيزستاى ًوًَِ دٍلتی خليج فارس

94آباى هاُ

