
پس شایان بذکر است عرض ) فاز بندی شده است 
صورت از تمام نماییم که موفق و نتیجه دادن شما منوط به عمل به برنامه ریزی پیش فرض می باشد در غیر این 

احساس کنید تا روز برگزاری ازمون المپیاد ھرگز این صفحات را نخواھید خواند پس طوری بخوانید که در آینده زمان 

یبایست در فرم پشت صفحه که فرم خام 
ھمین برگه است موارد مطالعه شده با ساعات مطالعه را باید پر کرد و به امضاء نھایی اولیای محترم رساند، در غیر 

واحد مشاوره و برنامه ریزی پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفی

تابستانه  -  ٩٣

پیشبینیزمان مواد درسی الزم به مطالعه

ساعت ٣حداقل تست
مطالعه مفید

ساعت ٣حداقل تست
مطالعه مفید

*به ھمراه تست

تست
ساعت ٣حداقل

مطالعه مفید

تست
ساعت ٣حداقل 

مطالعه مفید

*)تست(  مرور و تسلط بر مطالب مطالعه شده

*  المپیاد ادبی

آینده در دستان شماست اگر از حال خود با برنامه استفاده کنید
المپیاد ادبی دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفی

فاز بندی شده است ( تمام موارد درسی مذکور با توجه به عنوان برنامه مطالعاتی 
نماییم که موفق و نتیجه دادن شما منوط به عمل به برنامه ریزی پیش فرض می باشد در غیر این 

  .برنامه ھای آتی در این بازه محروم خواھید گشت
احساس کنید تا روز برگزاری ازمون المپیاد ھرگز این صفحات را نخواھید خواند پس طوری بخوانید که در آینده زمان 

یبایست در فرم پشت صفحه که فرم خام شایان بذکر است عرض نماییم تمام موارد فوق الزم به اجرا بوده و م
ھمین برگه است موارد مطالعه شده با ساعات مطالعه را باید پر کرد و به امضاء نھایی اولیای محترم رساند، در غیر 

  .این صورت از ادامه راه باز خواھید ماند

                             
واحد مشاوره و برنامه ریزی پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفی

٩٣برنامه مطالعاتی مرحله اول المپیاد ادبی  سومفاز     

»توصیه مشاوره«

مواد درسی الزم به مطالعهتاریخ

شھریور
٢متون عربی   تاریخ ادبیات

  ٢و١دروس   ١۶و١۵دروس 

شھریور
١تاریخ ادبیات١ادبیات فارسی

  ١٨و١٧دروس  ١٢٢تاص١١٠ص

به ھمراه تستمرور و تسلط بر مطالب مطالعه شده شھریور

شھریور
٢عربی١تاریخ ادبیات

  ٧و٦دروس  ٢٠و١٩دروس

شھریور
١تاریخ ادبیات١ادبیات فارسی

  ٢١و٢٠دروس  ١٣٥تاص١٢٣ص

مرور و تسلط بر مطالب مطالعه شدهشھریور

المپیاد ادبی ٢آزمون شماره شھریور

آینده در دستان شماست اگر از حال خود با برنامه استفاده کنید
المپیاد ادبی دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفیواحد دپارتمان 

:نکات مھم
تمام موارد درسی مذکور با توجه به عنوان برنامه مطالعاتی . ١

نماییم که موفق و نتیجه دادن شما منوط به عمل به برنامه ریزی پیش فرض می باشد در غیر این 
برنامه ھای آتی در این بازه محروم خواھید گشت

احساس کنید تا روز برگزاری ازمون المپیاد ھرگز این صفحات را نخواھید خواند پس طوری بخوانید که در آینده زمان . ٢
.زیادی الزم نداشته باشید

شایان بذکر است عرض نماییم تمام موارد فوق الزم به اجرا بوده و م. ٣
ھمین برگه است موارد مطالعه شده با ساعات مطالعه را باید پر کرد و به امضاء نھایی اولیای محترم رساند، در غیر 

این صورت از ادامه راه باز خواھید ماند

  

واحد مشاوره و برنامه ریزی پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفی                  

تاریخایام ھفته

شھریور ٥چھارشنبه

شھریور ٦پنج شنبه

شھریور ٧جمعه

شھریور ٨شنبه

شھریور ٩یکشنبه

شھریور ١٠دوشنبه

شھریور ١١  سه شنبه

آینده در دستان شماست اگر از حال خود با برنامه استفاده کنید
واحد دپارتمان 



تحصیلی در مراحل مطالعه عملکرد فرزند خود 

امضاء ولی

  :نظر ولی محترم روی طیف کیفی از عملکرد مطالعاتی فرزند خود در طول ھفته مشخص

ضعیف

واحد مشاوره و برنامه ریزی پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفی

 تابستانه -  ٩٣

زمان مطالعه شدهمواد درسی الزم به مطالعه

تحصیلی در مراحل مطالعه عملکرد فرزند خود ............. پایه ................... ولی دانش آموز 
  .را زیر نظر داشته ام و در نھایت به تایید برنامه مطالعاتی فاز اول می پردازم

نظر ولی محترم روی طیف کیفی از عملکرد مطالعاتی فرزند خود در طول ھفته مشخص

متوسط

                             
واحد مشاوره و برنامه ریزی پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفی

٩٣برنامه مطالعاتی مرحله اول المپیاد ادبی  سومفاز     

»آموزعملکرد دانش «

مواد درسی الزم به مطالعهتاریخ

شھریور

شھریور

شھریور

شھریور

شھریور

شھریور

ولی دانش آموز ................... اینجانب 
را زیر نظر داشته ام و در نھایت به تایید برنامه مطالعاتی فاز اول می پردازم

  
  

نظر ولی محترم روی طیف کیفی از عملکرد مطالعاتی فرزند خود در طول ھفته مشخص***
  

خوب

:نظر نھایی مشاور پایه

  

واحد مشاوره و برنامه ریزی پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی فرھنگ شھید شریفی                  

    

تاریخایام ھفته

شھریور ٥چھارشنبه

شھریور ٦پنج شنبه

شھریور ٧جمعه

شھریور ٨شنبه

شھریور ٩یکشنبه

شھریور ١٠دوشنبه


