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بـه لطـف خـدا پـس از تالش هـای بسـیار بـرای نوشـن یـک دفـرت برنامه ریـزی 

کـه  کنیـم  تألیـف  و متفـاوت  خـــالقــانه  تــوانستیــم دفــرتی  کارآمـد  و  اصولـی 

صحیـح  اصـول  اسـاس  بـر  و  مشـاوره  تدریـس،  سـال ها  تجربـۀ  حاصـل 

می باشـد. مطالعـه  و  برنامه ریـزی 

آن  بـه  فـرد  منحـرص  برنامه ریـزی  روش  دفـرت،  ایـن  برتـری  مهم تریـن  و  اولیـن 

ثبـت  جـداول   وجـود  برنامه ریـزی   دفاتـر  سـایر  مشـرتک  نقطـۀ  می باشـد. 

کامـالً گذشـته نگر  ایـن جـداول  دیگـر  بیـان  اسـت،        بـه  روزانـه  فعالیت هـای 

ثبـت  برنامه ریـزی  دفـرت  یـک  ماهیـت  کـه  اسـت  درسـت  هسـتند، 

فعالیت هـای گذشـته اسـت تـا بـه شـام کمـک کنـد در آینـده نقـاط ضعـف 

خود را برطرف و نقاط قوت تان را تقویت کنید، اما فراموش نکنید مهم تر 

برنامه ریـزی،  جـداول  در  روزانـه  مطالعـۀ  سـاعت  و  فعالیت هـا  ثبـت  از 

یادگیـری یـک روش صحیـح و اصولـی برنامه ریـزی نیـاز اساسـی شامسـت 

تـا بـرای زمان بنـدی خـود مطابـق بـا نیازهـای شـخصی تان برنامه  ریـزی کنیـد. 

صحیـح  روش  گام  بـه  گام  برنامه ریـزی  دفاتـر  سـایر  بر خـالف  دفـرت  ایـن  در 

بـرای آینـده در اختیارتـان قـرار می گیـرد و قبـل از جـداول ثبـت  برنامه ریـزی 

فعالیت های روزانه، در رشوع و میانۀ هر ماه جداولی با عنوان برنامه ریزی 

سـاعتی و حجمـی بـه شـام ارائـه می شـود کـه نگاهـی آینده نگـر دارد و شـام 

و  کـرده  پـر  را  آنهـا  دفـرت،  ایـن  در  پیشـنهادی  روش  اسـاس  بـر  می توانیـد 

ابتـدای  در  سـپس  کنیـد،  مشـخص  را  خـود  آینـده  هفتـۀ  دو  کلـی  برنامـۀ  

مشـخص  و  جزئـی  کامـالً  بـه صـورت  کـه  پیش بینـی  جـدول  یـک  هفتـه  هـر 

فعالیت هـای  ثبـت  جـدول  آن  از  پـس  و  شـده  گنجانـده  شـود،  پـر  بایـد 

انجـام  عمـل  در  آنچـه  مقایسـۀ  بـا  تـا  کـرد  خواهـد  کمـک  شـام  بـه  روزانـه 

خـود  قـوت  و  ضعـف  نقـاط  بودیـد،  کـرده  پیش بینـی  کـه  آنچـه  و  داده ایـد 

برنامه هایتـان، در  الزم  تغییـرات  ایجـاد  بـا  آتـی  هفته هـای  در  و  بیابیـد   را  

هفتـه بـه هفتـه، آنهـا را بـه واقعیـت نزدیک تـر کنیـد تـا جایـی کـه بتوانیـد بـه 

بـرای خـود برنامه ریـزی کرده ایـد، جامـۀ عمـل بپوشـانید.  آنچـه کـه 

دومیـن ویژگـی ایـن دفـرت کـه آن  را جـذاب کـرده، مطالـب مفیـد و کاربـردی 

اسـت کـه در آن بـا عنـوان " ایسـتگاه  آمـوزش" مطـرح شـده اسـت کـه ترتیـب 

بـه  و  زمان هـای مختلـف سـال  در  نیازهـای شـام  بـه  توجـه  بـا  مطالـب  ایـن 

می باشـد.  پیوسـته  صـورت 

مقدمه



سـومین نکتـه متامیـز کننـده دفـرت برنامه ریـزی پیـش روی شـام، ایـن اسـت کـه هـدف مـا در ایـن دفـرت فقـط برنامه ریـزی درسـی نیسـت؛ 

چـرا کـه تـالش کرده ایـم تـا در کنـار آمـوزش روش صحیـح برنامه ریـزی و مطالعـه، بـه جنبه هـای دیگـر رشـد و تعالـی نیـز بپردازیـم. بـرای ایـن 

منظـور در کنـار مطالـب آموزشـی، بهرتیـن مطالـب انگیزشـی و روانشناسـی در اختیـار شـام عزیـزان قـرار گرفتـه اسـت.  

و اما در اینجا الزم است به متامیزترین و برجسته ترین ویژگی این دفرت برنامه ریزی اشاره کنم؛ همواره برایم سؤال بود که چرا در دفاتر 

برنامه ریـزی موجـود بـه گـروه سـنی، پایـه و مقطـع تحصیلـی دانش آمـوز توجهـی منی شـود و از خـود می پرسـیدم آیـا نسـخه ای عمومـی و 

یکسـان برای مقاطع تحصیلی مختلف در حوزۀ مشـاوره و برنامه ریزی کاربردی اسـت؟!!

بدیهـی اسـت کـه پایه هـای مختلـف تحصیلـی و همچنیـن رشـته های متفـاوت هـر کـدام نیازهـای آموزشـی خـود را دارنـد، دغدغه هـای 

دانش آمـوزان و خانواده هـای محرتم شـان در متامـی گروه هـای سـنی، نیـز یکسـان نیسـت، پـس مصمـم شـدیم تـا به همـراه مشـاوران 

همکارمـان در گاج بـرای هـر پایـه تحصیلـی بـه طـور خـاص دفـرت برنامه ریـزی تألیـف کنیـم. 

دفرت برنامه ریزی پیش روی شام برای پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی طراحی 

شـــده و پوشـــش دهندۀ نیازهـــای شـــام و ویـــژۀ ایـــن رشـــته می باشـــد.

الزم بـه یـادآوری اسـت در ایـن کتـاب سـاعت ها فیلـم  بـا موضوعـات آموزشـی، مشـاوره ای، انگیزشـی و ...  بـرای شـام گنجانـده شـده 

اسـت، بـرای مشـاهده آن  QR کدهـای1 درج شـده در بخش هـای مختلـف کتـاب را اسـکن  کنیـد یـا بـه سـایت DRIQ.com بخـش 

دفـرت برنامه ریـزی مراجعـه کنیـد.

  

 دانش آموزان دوست  داشتنی و همراهان همیشگی

 خوبان نادیدۀ نازنینم 

 من و همۀ همکارانم در گاج روایت گر قصه هایی هستیم که جنسش توکل، امید و عشق است

 ما سال هاست دانش آموزانی را روایت می کنیم که تالش را معنا بخشیده و خالق پیروزی اند

 ما انگیزه را رکن حرکت می دانیم و آموزش پذیر بودن را افتخار

و به خود می بالیم که در مسیر ویژه موفقیت یکایک شام، تا پایان در کنارتان بوده، هستیم و تا همیشه، خواهیم بود.

دفـرت برنامه ریـزی پیـش رویتـان را بـا افتخـار تقدیم تـان می کنـم و امیـد روزی را دارم کـه همـۀ دانش آمـوزان ایـران عزیـزم بتواننـد از بهرتیـن 

خدمـات کمـک آموزشـی، عادالنـه بهـره بربنـد.

ارادمتند شام - ابوالفضل جوکار

1- برای دست یابی به این فیلم ها کافی است برنامۀ    barcode scanner و یا QR Reader را در گوشی خود نصب منایید. با باز کردن این برنامه دوربین گوشی شام 

فعال شده و الزم است آن را مقابل QR کدها قرار دهید و فیلم ها را مشاهده کنید.
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دفـر برنامه ریـزی کـه مقابـل شامسـت در عیـن سـادگی شـامل بخش هـای مختلفـی اسـت کـه هـر بخـش هـدف خاصـی را دنبـال 

می کنـد. توجـه داشـته باشـید کـه مبنـای رشوع برنامه ریـزی، در تیرمـاه قـرار گرفتـه اسـت و برنامه ریـزی مطالعـه دروس، مطابـق بـا 

آزمون هـای گاج و بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه از هـر زمانـی می توانیـد از آن اسـتفاده کنیـد. فقـط کافی اسـت بدانیـد در 

هفتـه چنـدم از دفـر برنامه ریـزی قـرار داریـد کـه بـرای ایـن منظـور راهنـامی زیـر به صـورت تقریبـی )بـه دلیـل این کـه رشوع هـر مـاه 

می توانـد از هـر کـدام از روزهـای هفتـه باشـد( بـه شـام کمـک خواهـد کـرد:

اردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرماه

46-4344-3940-3536-3031-2627-2223-1718-1314-910-45-1هفته

ساختار این دفر به صورت زیر است:

اینفوگرافی و بارم بندی دروس   0
در ابتـدای کتـاب بـرای تقویـت مهـارت  مطالعـه و تسـلط بـر موضوعـات کتـاب درسـی اینفوگرافـی و بارم بنـدی هـر 

کتاب به صورت جداگانه آورده شـده اسـت. آگاهی از حجم مطالب و رسفصل های کتاب درسـی به دانش آموز کمک می کند 

بـا توجـه بـه توانایـی و زمان بنـدی مناسـب برنامـه ای منسـجم تر و دقیق تـر بـرای سـال تحصیلـی خـود تنظیـم کنـد.

انرژی مثبت   1
در ابتـدای هـر مـاه بخشـی 
در  اسـت.  آمـده  مثبـت  انـرژی  عنـوان  بـا 
پندآمـوز  کوتـاه  داسـتان های  بخـش  ایـن 
بـا  و  دقـت  نهایـت  در  انرژی دهنـده ای  و 
انتخـاب  ارزشـمند  کتـاب  ده هـا  مطالعـه 
گام  آن هـا  درک  و  خوانـدن  بـا  تـا  شـده اند 
بـر  و  برداریـد  تعالـی  و  راه رشـد  مثبتـی در 
ایـن  البتـه  کنیـد.  غلبـه  راه  ایـن  مشـکالت 
کـه  شـده اند  تنظیـم  نحـوی  بـه  داسـتان ها 
بیشـرین تأثیرگـذاری را در بازه هـای زمانـی 

باشـند.  داشـته  شـام  روی  پیـش 
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ایستگاه آموزش2 
دفـر برنامه ریـزی گاج در مقاطـع مشـخصی از هـر مـاه نـکات مشـاوره ای و آموزشـی را کـه شـام بـرای ادامـه مسـیر 
خود نیاز دارید، در قالب مقاله هایی با عنوان ایستگاه آموزش در اختیارتان قرار می دهد. این مقاله ها بسیار دقیق، با روندی 
منطقی و برای زمان های مشـخصی از سـال انتخاب شـده اند که حاصل تجربٔه سـال ها مشـاوره هسـتند. یادگیری و اسـتفاده از 

ایـن نـکات آموزشـی می توانـد راهنـامی شـام در سـالی کـه پیـش  رو داریـد، باشـد. 

ایستگاهآموزش1:برانمهریزی
مطالعـه بخـش مهمـی از فراینـد موفقیـت تحصیلـی را شـکل می دهـد، امـا همیشـه دغدغـٔه پیـدا کـردن زمـان کافـی بـرای مطالعـه ، سـخت بـه نظـر می رسـد 

و بزرگ تریـن مشـکل دانش آمـوزان محسـوب می شـود. یکـی از راه هـای افزایـش کمیـت و کیفیـت مطالعـه و بـه طبـع آن موفقیـت تحصیلـی، داشـن یـک 

برنامه   درسی منسجم و صد البته مطابق با نیازها و رشایط هر فرد است. یک برنامه  درسی مناسب می تواند راهنام و راه گشای مسیر موفقیت شام 

باشـد، حتـی اگـر انجـام آن دشـوار بـه نظـر برسـد. اگـر از امـروز تصمیـم داریـد مطالعـه را رشوع کنیـد و پله هـای موفقیـت را بـا اطمینـان خاطـر بـاال برویـد، بـا 

مـا همـراه شـوید تـا بـا یادگیـری اصـول صحیـح برنامه ریـزی و پیاده سـازی آن در سـال پیـش رو بـه متامـی اهدافـی کـه بـرای خـود مشـخص کرده ایـد، برسـید. بـه 

شـام اطمینـان می دهیـم کـه ایـن دفـر، هـر آن چـه را بـرای موفقیـت نیـاز داریـد در اختیارتـان قـرار خواهـد داد و در کنـار انگیـزه و هدفتـان، نیـروی محرکـه ای 

خواهـد بـود تـا شـام را بـه جایـگاه مطلوبـی کـه بـاور داریـد لیاقتتـان اسـت، برسـاند. 

برنامه ریزی دو بعد تکنیکی و محتوایی دارد؛ بعد تکنیکی برنامه ریزی شامل برنامه ساعتی )مکانیکی( و بعد محتوایی آن شامل برنامه حجمی و مراحل 

مطالعه است؛ بنابراین در اولین گام، شام را با اصول برنامه ریزی ساعتی آشنا می کنیم. 

برنامه ریزی ساعتی و حجمی3 
در هـر مـاه دو بخـش بـا عنـوان برنامه ریـزی سـاعتی و حجمـی وجـود دارد. ایـن قسـمت از دفـر برنامه ریـزی بـرای 
دو هفتـه طراحـی شـده اسـت. در ایـن قسـمت بـا توجـه بـه روش برنامه ریـزی کـه در بخـش بعـدی ایـن دفـر بـه شـام آمـوزش داده 
خواهـد شـد، در روز جمعـه بـرای دو هفتـه خـود برنامـه سـاعتی و حجمـی تنظیـم می کنیـد. توصیـه می کنیـم ایـن بخـش از دفـر را 
بـا نظـر و راهنامیـی مشـاورتان تکمیـل کنیـد. در جـدول برنامه ریـزی سـاعتی نـام دروس و سـاعت هایی را کـه بایـد بـرای هـر درس 

مطالعـه کنیـد در هـر روز هفتـه یادداشـت  کنیـد. 
پـس از جـدول برنامه ریـزی سـاعتی جـدول برنامه ریـزی حجمـی قـرار دارد. در ایـن جـدول بایـد نـام دروس، فصـول و بخش هایـی را 

کـه بـرای هـر درس مطابـق بـا بودجه بنـدی آزمون هـای رسارسی گاج بایـد بخوانیـد، بنویسـید. 

برنامه ساعتی برای دو هفته
دروسسـاعـتروزهای هـفـتـه

شـنـبـه

یکشنبه

دوشنـبه

6

8

6

فیزیک: 2 / فارسی: 2 / شیمی: 2

فیزیک: 2 / ریاضی: 2 / زیست: 2 / فارسی: 2

فیزیک: 1/5 / زیست: 1/5 / زمین: 1/5 / عربی: 1/5
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برنامـه حجمی بر اسـاس بودجه بنـدی آزمون  
نام درس مباحثی که باید خوانده شودنام درس مباحثی که باید خوانده شود

فارسی 2

شیمی 2

فیزیک 2

زیست 2

درس 1 و 2

فصل 1 )تا ابتدای دنیای واقعی واکنش ها(

فصل 1 )تا ابتدای پتانسیل الکتریکی(

فصل های 1 و 2

آیتم هر شب4

در این بخش، آیتم هر شبی که باید برای 2 هفتٔه پیش  رو بخوانید انتخاب می کنید. به شام اطمینان می دهیم 

کـه اگـر مطابـق روش ارائـه  شـده عمـل کنیـد و در سـال های پیـش  رو مطابـق برنامـه، آیتم هـای هـر شـب را مطالعـه مناییـد، میانگیـن 

درصـد دروس عمومیتـان در کنکـور تـا 20 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد. 20 درصـد افزایـش میانگیـن دروس عمومـی می توانـد 

باعـث جابه جایـی چشـمگیر رتبـه شـام در کنکـور رسارسی شـود. 

آس موضوعـی واژگان سـطر بـه سـطر دروس فارسـی، عربـی و زبـان و tick 8 دروس زبـان و عربـی بـه عنـوان آیتـم هـر شـب توصیـه 

می شـود. 

آیتـم 
هــــر
 شـب

 
جداول 5

در رشوع هر هفته 3 جدول دادیم: 

جدول 1: جدول هفتگی پیش بینی فعالیت های روزانه اسـت که در آن مطابق بودجه بندی آزمون های رسارسی )که در این جا 

آزمون های گاج را به شام پیشنهاد می کنیم( نام دروس مربوط به آن قرار گرفته است و شام برای برنامه ریزی مطالعه این دروس 

کافـی اسـت کـه نـام مباحـث، مـدت زمـان و تعـداد مترین هایـی را کـه می خواهیـد در هـر روز از هفتـۀ پیـش رو مطالعـه کنیـد در 

خانه هـای ایـن جـدول بنویسـید. 
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در آخـر مجمـوع سـاعاتی کـه می خواهیـد در طـول هـر روز مطالعـه کنیـد و هم چنیـن مجمـوع سـاعاتی کـه می خواهیـد بـه هـر درس 

در طـول هفتـه می خواهیـد اختصـاص دهیـد مشـخص می شـود. 

در این جدول مباحث و مدت زمان مطالعه آیتم هر شب را نیز وارد می کنیم. 

ـه
تـ

هف
م 

درسایا

فعالیت

ی 1
دگ

 زن
ن و

دی

ی 1
ــ

ــ
رس

فا

ی 1
ـــ

ضــ
ریا

ی،
ـرب

ــ
ــ

ع
ن 1

قرآ
ن 

زبا

ک 1
زی

ــ
یـ

ف

ی 1
س

ـلی
گـ

ان

ی 1
ــ

ــ
یم

ش

ی 1
اس

شن
ت 

س
زی

س
درو

ـر 
ایـ

س

ب
ش

هر
م 

یت
آ

ت 
اع

 س
مع

ج
نه

وزا
ه ر

لع
طا

م

ـه
ـنب
ش

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

1. جدول پیش بینی فعالیت های روزانه ] هفته اول [

جـدول 2: در جـدول 1، مباحـث و مـدت زمان هـای مطالعـه را پیش بینـی کردیـم. حـال در جـدول 2، آن چـه اجـرا کرده ایـم یادداشـت 

می کنیم. 

جدول 3: این جدول شامل جداول ارزیابی و نظرسنجی است که در آن دانش آموز مبحث و میزان مطالعۀ خود را نسبت به آن چه 

پیش بینی کرده مقایسه کرده و با فرمول زیر به خود منره می دهد. 

tnj oÀ (kÅnj) ½oµº ¾÷²Iõ¶ ·HqÃ¶
½k{ Â¹ÃMïyÃQ ¾÷²Iõ¶ ·HqÃ¶
= ×1000  

و در ستون آخر ارزیابی هفتگی، خود ارزیابی کیفی انجام می دهد. 

و در جدول نظرسنجی، با توجه به نظرات اولیا و مشاور، هر فرد برای هفتۀ آینده خود تصمیم می گیرد.

3.ارزیابی هفتگی )تستی ـ تشریحی( ] هفته اول [

 مبحث نام دروس
مطالعه شده

میزان مطالعه
)دقیقه(

تعداد تمرین 
خود ارزیابینمره )درصد()تست(

)عالیـ  خوبـ  متوسطـ  ضعیف(

دین و زندگی 1

فارسی 1

ریاضی 1

عربی، زبان قرآن 1
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محل چسباندن کارنامه و نظر مشاور 6
در ایـن قسـمت می توانیـد کارنامه هـای آزمون هـای خـود را کـه بـه صـورت دو هفتـه یـک  بـار برگـزار می شـوند، ضمیمـه 

دفرتـان کنیـد تـا مشـاور تحصیلـی شـام بتوانـد بـا توجـه بـه جـداول برنامه ریـزی و نتایـج آزمونتـان راهنامیی هـای الزم را انجـام دهـد. 

جمله هفته7 
در هر هفته قسـمتی با عنوان جمله هفته برای شـام طراحی شـده اسـت تا بتوانید هدفی را که قصد دارید در 

آن هفتـه بـه آن برسـید، بنویسـید. نوشـن اهـداف و یـادآوری آن هـا بـه شـام کمـک می کنـد تـا انگیـزه الزم بـرای ادامـه مسـیر و درس 

خوانـدن را بـه دسـت بیاوریـد.

نقاط ضعف و قوت8 
در ایـن بخـش بایـد نقـاط قـوت و ضعفـی را کـه در طـول هفتـه در اجـرای برنامـه خـود داشـته اید، یادداشـت کنیـد. بـا 

ایـن کار می توانیـد هنـگام برنامه ریـزی بـرای هفتـه آینـده خـود تـالش کنیـد تـا نقـاط ضعـف خـود را برطـرف کـرده و نقـاط قـوت خـود را 

بیشـر تقویـت کنید. 
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تصمیمات مهم برای هفته آینده9 
در این بخش می توانید با توجه به شیوه اجرای برنامه در هفته ای که گذشته، تصمیامت مهمی را که می خواهید 

برای هفته  آینده اجرا کنید، بنویسید. 

هرچه می خواهد دل تنگت بگو10
در هـر هفتـه کادری تعبیـه شـده اسـت بـا عنـوان »هرچـه می خواهـد دل تنگـت 
بگـو«. در ایـن کادر می توانیـد هـر مطلبـی کـه دوسـت داریـد بنویسـید. ایـن مطالـب می توانـد 
شـامل جزئیـات برنامه ریزیتـان، احساسـات و حالـی کـه در هفتـه داشـته اید، نـکات مهمـی کـه در 

برنامـه رعایـت نکرده ایـد و ... باشـد. 

رضایت هفته11
شـام می توانیـد میـزان رضایـت از کمیـت و کیفیـت مطالعه تـان در طـول هفتـه را 
با انتخاب یکی از شکلک های موجود مشخص کنید. این کار به شام کمک می کند تا اگر در 
هفته ای از میزان مطالعه خود و یا کیفیت آن رضایت نداشته اید در هفته بعد تالش بیشری 

کنید تا به وضعیت دلخواه و مطلوب خود برسـید.

مهارت های مطالعه12
در ایـن بخـش بـه منظـور ارائـه مهارت هـای مطالعـه شـامل روش هـای درس خوانـدن، فنـون افزایـش دقـت و مترکـز، 

ارزیابی آزمون ها و ... جمالتی کوتاه ارائه شـده اسـت. 
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شماره صفحهنام درسردیف

19دین و زندگی )2(1

22عربی، زبان قرآن )2(2

25فارسی )2(3

28نگارش )2(4

30زبان انگلیسی )2(5

33تربیت بدنی )2(6

35تاریخ معارص ایران7

38ریاضی )2(8

40فیزیک )2(9

43شیمی )2(10

46زیست شناسی )2(11

49انسان و محیط زیست12

51آزمایشگاه علوم تجربی )2(13

52زمین شناسی 14

54* هرن 151

57* تفکر و سواد رسانه ای16

61* کارگاه کارآفرینی و تولید17

فهرست دروس

 اینفوگرایف
 و

ابرم بندی دروس

1-توجهداشتهباشیدکهدرهرپایهازدورهمتوسطۀدومتنهایکیازدروسستارهدارتدریسمیشود.
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زیست شناسی )2 (
این کتاب در 152 صفحه و در قالب 9 فصل تدوین شده است.

فصـل 1: مربـوط بـه تنظیـم عصبـی در انسـان و سـایر جانـوران اسـت کـه در گفتـار یـک یاخته هـای ایـن بافـت )بافـت عصبـی( 

و در گفتـار دو سـاختار دسـتگاه عصبـی بیـان شـده اسـت.

در فصـل 2: کـه مربـوط بـه حـواس اسـت سـه گفتـار آورده شـده بـه ایـن صـورت کـه در گفتـار یـک بـا گیرنده هـای حسـی فراتـر 

از آنچـه در سـال های گذشـته آموخته ایـد، آشـنا خواهیـد شـد. در گفتـار دو حـواس ویـژه )گیرنده هـای حـس بینایـی، شـنوایی، 

تعادل، بویایی و چشایی( را بررسی خواهید کرد. در آخرین گفتار این فصل نیز به بررسی این موضوع که گیرنده های حسی 

در جانـوران بـه چـه صورتـی هسـتند خواهیـد پرداخـت.

فصـل 3: مربـوط بـه دسـتگاه حرکتـی اسـت کـه شـامل دو بخـش اسـتخوان ها، اسـکلت، ماهیچـه و حرکـت اسـت کـه به ترتیـب 

در قالـب گفتـار یـک و گفتـار دو بیـان شـده اند.

فصـل 4: در ایـن فصـل بـا عنـوان تنظیـم شـیمیایی، می خواهیـد بدانیـد کـه یاخته هـای قسـمت های مختلـف بـدن مـا عـالوه بـر 

ارتبـاط از طریـق ناقلیـن عصبـی بـه چـه صـورت از طریـق مولکول هـا بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کننـد. بنابرایـن در گفتـار یـک بـا 

ارتبـاط شـیمیایی هورمون هـای ترشـح شـده از غده هـای بـدن و در گفتـار دو بـا غده هـای درون ریـز، گوناگونـی پاسـخ یاخته هـا بـه 

هورمون هـا، تنظیـم بازخـوردی ترشـح هورمون هـا و در نهایـت ارتبـاط شـیمیایی در جانـوران آشـنا خواهیـد شـد.

فصـل 5: ایـن فصـل بـه بیـان اهمیـت ایمنـی در برابـر عوامـل خارجـی بیـامری زا می پـردازد. در گفتـار یـک نخسـتین خـط دفاعـی، 

در گفتـار دو دومیـن خـط دفاعـی و واکنش هـای عمومـی امـا رسیـع حاصـل از ایـن خـط دفاعـی و در گفتـار سـه سـومین خـط 

دفاعـی کـه دفـاع اختصاصـی اسـت رشح داده شـده اسـت.

فصـل 6: در ایـن فصـل نیـز مطالبـی را پیرامـون تقسـیم یاختـه فـرا خواهیـد گرفـت کـه الزمـۀ آن آشـنایی بـا کرومـوزوم و تقسـیم 

میتـوز و میـوز )تولیدمثـل جنسـی( اسـت کـه به ترتیـب در قالـب گفتارهـای یـک، دو و سـه بیـان شـده اند.

فصـل 7: در سـال های گذشـته دانسـتید کـه تولیدمثـل یکـی از ویژگی هـای حیـات اسـت بنابرایـن در گفتـار یـک ایـن فصـل 

بـا دسـتگاه تولیدمثـل مـرد، در گفتـار دو بـا دسـتگاه تولیدمثـل زن و در گفتـار سـه بـه رشـد و منـو جنیـن خواهیـد پرداخـت. در 

زیست شنایس )2( 
بهزاد پورغالمی
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نهایـت در گفتـار چهـار، چگونگـی انجـام تولیدمثـل جنسـی )لقـاح( را بررسـی خواهیـد کـرد.

فصـل 8: بـا عنـوان تولیدمثـل نهاندانـگان، در گفتـار یـک بـه بیـان انـواع تولیدمثـل غیرجنسـی در گیاهـان و در گفتـار دو بـه نحـوۀ 

تولیدمثـل جنسـی و عوامـل دخیـل در آن می پـردازد و در گفتـار سـه توضیـح می دهـد کـه سـلول تخـم بایـد چـه مراحلـی را طـی 

کنـد تـا بـه یـک گیـاه جدیـد تبدیـل شـود. همچنیـن در ایـن گفتـار بـا انـواع میوه هـای دانـه دار و بـدون دانـه آشـنا خواهیـد شـد و 

مطالبـی را پیرامـون گیاهـان یـک سـاله، دو سـاله و چنـد سـاله فـرا خواهیـد گرفـت.

فصـل 9: ایـن فصـل کـه فصـل انتهایـی کتـاب می باشـد بـه بیـان پاسـخ گیاهـان بـه محرک هـا می پـردازد. بنابرایـن الزم اسـت در 

گفتـار یـک بـا تنظیم کننده هـای رشـد در گیاهـان آشـنا شـوید و در گفتـار دو بدانیـد کـه گیاهـان بـه محیطـی کـه در آن قـرار دارنـد 

چـه پاسـخ هایی می دهنـد.

حال با شیوۀ ارزشیابی و بارم بندی این درس آشنا شویم: •

ارزشیابی از شام در مورد این درس به دو صورت مستمر و نهایی انجام می شود.

ارزشـیابی مسـتمر: معلـم آن را براسـاس فعالیت هـای گروهـی یـا انفـرادی شـام در کالس یـا خـارج از کالس و در طـول 

سـال تحصیلـی انجـام می دهـد. ایـن ارزشـیابی براسـاس مشـاهدات معلـم و تعامـل بیـن معلـم و شـام در هنـگام انجـام هـر 

فعالیـت یـا براسـاس پرسـش های کتبـی و شـفاهی انجـام می شـود. منـرۀ ایـن ارزشـیابی بـرای هـر نوبـت )نوبـت اول سـال و 

نوبـت دوم سـال( 20 منـره اسـت.

ارزشـیابی پایانـی: در سـه نوبـت به صـورت آزمـون کتبـی انجـام می شـود. در نوبـت اول 20 منـره آن از قسـمت اول کتـاب 

)تـا صفحـه 79 طراحـی می شـود. در نوبـت دوم 5 منـره از قسـمت اول کتـاب و 15 منـره از قسـمت دوم کتـاب و در آزمـون 

شـهریور مـاه 20 منـره از متـام کتـاب مطابـق بـا جـداول صفحـه بعـد طراحـی می گـردد:

نوبت دومنوبت اولفصل

141- تنظیم عصبی

241- حواس

33/51- دستگاه حرکتی

42/51- تنظیم هورمونی

541- ایمنی

2فعالیت ها

63- تقسیم سلولی

74- تولیدمثل در انسان

83- تولیدمثل در نهاندانگان

93- پاسخ های گیاهی

2فعالیت 

2020جمع

)2
یس )

شنا
ت 

س
 زی

س
در

ی 
ند

م ب
ابر
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شهریور ماه

)20 منره از کل کتاب(شامره و نام فصل

12- تنظیم عصبی

22- حواس

32- دستگاه حرکتی

41/5- تنظیم هورمونی

52- ایمنی

62- تقسیم سلولی

72/5- تولیدمثل در انسان

82- تولیدمثل در نهاندانگان

92- پاسخ های گیاهی

2فعالیت ها

20جمع

)2
یس )

شنا
ت 

س
 زی

س
در

ی 
ند

م ب
ابر

در کلیۀ امتحانات، منرات هر فصل ممکن است نیم منره نسبت به بارم فوق تغییر داشته باشد.
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انرژی مثبت: 

مشکات بدون میم 
رصف نظر از اینکه اوضاع چقدر انخوشایند 

به نظر برسد، وضعیت همیشه هبر 

»جوی فیلدینگ«خواهد شد.

پســر کوچکــی بــرای مادربزرگــش توضیح مــی داد کــه چگونه 

همه چیــز ایــراد دارد ... مدرســه، خانــواده،  دوســتان و ...

مادربــزرگ کــه مشــغول پختــن کیــک بــود از پســر کوچولــو 

ــخ  ــو پاس ــر کوچول ــت داری؟ و پس ــک دوس ــه کی ــید ک پرس

ــاال  ــه! و ح ــور؟ ن ــن چط ــت دارم. روغ ــه دوس ــه ک داد: البت

دو تــا تخم مــرغ. نــه مادربــزرگ! آرد چــی؟ از آرد خوشــت 

ــم از  ــزرگ! حال ــه مادرب ــور؟ ن ــیرین چط ــد؟ جوش ش می آی

ــه  ــا ب ــن چیزه ــه ای ــه، هم ــورد. بل ــم می خ ــه ه ــان ب همه ش

ــا  ــه درســتی ب ــی ب ــا وقت ــه نظــر می رســند ام ــد ب ــی ب تنهای

هــم مخلــوط شــوند، یــک کیــک خوشــمزه درســت می شــود. 

ــی از  ــد. خیل ــل می کن ــب عم ــن ترتی ــه همی ــم ب ــد ه خداون

اوقــات تعجــب می کنیــم کــه چــرا خداونــد بایــد بگــذارد مــا 

چنیــن دوران ســختی را بگذرانیــم امــا او می دانــد کــه وقتــی 

همــه ایــن ســختی ها را بــه درســتی در کنــار هــم قــرار دهــد، 

نتیجــه همیشــه خــوب اســت. مــا تنهــا بایــد بــه او اعتمــاد 

ــک  ــه ی ــم ب ــا ه ــامدها ب ــن پیش ــه ای ــت هم ــم، در نهای کنی

نتیجــه فوق العــاده می رســند.

ــا از  ــج و ســختی را نداشــته باشــیم و ی مــا شــاید تحمــل رن

مطالعــه کــردن یــا اصــاً از بعضــی دروس خوشــمان نیایــد 

امــا همــه این هــا مثــل مــواد اولیــه کیک پــزی هســتند و در 

نهایــت بــه صــورت ترکیبــی عالــی خــود را نشــان می دهنــد 

پــس ناامیــد نشــوید و مســیر را بــا قــدرت ادامــه دهیــد.

پژوهش
ابوالفضل حاجی حیدر
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ایستگاه آموزش 9: روش صحیح مطالعه دروس عمویم
در ایـن ایسـتگاه آموزشـی سـعی داریـم شـا را بـا نحـوه صحیـح مطالعـه هریـک از دروس عمومـی آشـنا کنیـم. بـا توجـه بـه این کـه در 

آزمون های آزمایشی رشکت می کنید نحوۀ مطالعۀ دروس عمومی به گونه ای که در آزمون ها موفق تر باشید به طور کامل توضیح 

داده شـده اسـت. 

فارسی
تقسـیم می شـود. سـه  فارسـی  زبـان  و  ادبـی  آرایه هـای  قرابـت معنایـی،  ادبیـات،  تاریـخ  واژه،  امـال،  بخـش  بـه شـش  فارسـی 

موضـوع اول خواندنـی و حفظـی اسـت و بـه مـرور و تکـرار چندیـن بـاره نیـاز دارنـد و تأکیـد شـا بایـد بیشـر بـر خوانـدن باشـد تـا 

تسـت زدن، در صورتـی کـه بـرای سـه موضـوع بعـدی نیـاز اسـت تـا مطالعـه بـه صـورت تحلیلـی صـورت گرفتـه و ابتـدا خودتـان 

در پیـدا کـردن آرایه هـا و معنـی منـودن شـعرها سـعی کنیـد همچنیـن بیشـر زمـان خـود را بـه حـل تسـت اختصـاص دهیـد. یکـی 

از بهریـن منابـع در درس فارسـی کـه هـم بـرای پایـه دهـم و هـم یازدهـم و دوازدهـم کاربـرد دارد، کتـاب ادبیـات موضوعـی جامـع 

گاج است که می تواند کمک به سزایی در بهبود وضعیتتان در این درس کند. برای مطالعه و تقویت هر یک از شش بخش 

گفتـه شـده نکاتـی وجـود دارد کـه بـه تفکیـک بـه توضیـح آن هـا می پردازیـم:

•   مبحث واژه 
تنها راه یادگیری واژگان ادبیات تکرار و مطالعه مداوم آن ها است. پس باید سعی کنید واژگان کتاب فارسی و واژه نامۀ انتهای 

آن هـا را مطالعـه کنیـد و در صـورت ضعـف در ایـن مبحـث، مـرور واژگان را بـه مـدت 15 دقیقـه در برنامـه روزانـه خـود قـرار دهیـد. 

فرامـوش نکنیـد هاننـد متامـی مباحـث خواندنـی الزم اسـت پـس از مطالعـه و تکـرار،  کمـر از  سـی درصـد زمـان خـود را بـرای 

تثبیـت مطالـب بـه تسـت زدن اختصـاص دهیـد.

فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان انگلیسی

مشاور رتبه های برتر
امیر مسعود ندافی
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•   مبحث اما 
بـرای تقویـت امـال، لغـات مهـم مـن درس هـا و امالهـای زبـان فارسـی منبـع اصلـی شـا هسـتند. سـعی کنیـد بـرای ایـن مبحـث 

لغاتی که امالی شبیه به هم و معانی متفاوت دارند را دسته بندی کنید. همچنین تشخیص امالی کلات از روی معنی آن ها 

بـرای یادگیـری بسـیار مهـم اسـت. پـس از یادگیـری لغـات، معانـی، دسـته بندی و تکـرار آن هـا الزم اسـت تسـت بزنیـد. 

•   مبحث تاریخ ادبیات
تاریـخ ادبیـات در دسـتۀ مباحـث خواندنـی و حفظـی قـرار می گیـرد. در ایـن مبحـث مهم تریـن و اصلی تریـن منبـع، کتـاب درسـی اسـت. 

بـرای تقویـت آن بایـد تکـرار و مـرور چندیـن بـاره را در برنامـه مطالعاتیتـان قـرار دهیـد. اگـر قصـد تسـت زدن داریـد از آن جایـی کـه تاریـخ 

ادبیات مبحثی فرّار است باید بین مطالعه مطالب و زمان تست زدن یک هفته فاصله در نظر بگیرید. برای یادگیری هرچه بهر تاریخ 

ادبیـات می توانیـد از منودارهـای درختـی و حاشیه نویسـی در کتـاب درسـی اسـتفاده کنیـد.  فرامـوش نکنیـد هاننـد متامـی مباحـث 

خواندنی الزم اسـت پس از مطالعه و تکرار،  کمر از  سـی درصد زمان خود را برای تثبیت مطالب به تسـت زدن اختصاص دهید.

•   مبحث آرایه های ادبی 
اولیـن گام در تقویـت مبحـث آرایه هـا ایـن اسـت کـه شـناخت خـوب و دقیقـی از انـواع آرایه هـای ادبـی بـه  دسـت بیاوریـد. در گام 

دوم بایـد در شـعر ها بـه دنبـال آرایه هـا بگردیـد و سـعی کنیـد آن هـا را اسـتخراج کنیـد و پـس از آن روی آرایه هایـی کـه نتوانسـته اید 

بـه خوبـی تشـخیص دهیـد، تأمـل و متریـن بیشـری کنیـد. مهم تریـن گام بـرای یادگیـری آرایه هـا و ارتقـای دانشـتان تسـت زدن زیـاد 

اسـت. تسـت زدن کمـک می کنـد تـا ایـن مبحـث بـرای شـا جـا بیفتـد و تسـلط بیشـری روی آن پیـدا کنیـد. 

•   مبحث قرابت معنایی
در مبحـث قرابـت معنایـی اولیـن گام ایـن اسـت کـه بـه ترجمـه و درک اشـعار و مـن بپردازیـد و سـعی کنیـد ارتبـاط بیـن مفاهیـم را 

کشـف کنید. اما فراموش نکنید تنها راه افزایش مهارت و کسـب درصد باالتر در درس فارسـی از طریق پاسـخگویی به سـؤاالت 

قرابت معنایی، تسـت زدن اسـت. سـعی کنید از این مبحث تسـت های متنوع و زیادی بزنید تا تسـلط بیشـری پیدا کنید. 

•   مبحث زبان فارسی
زبـان فارسـی بـا توجـه بـه ماهیـت تحلیلـی خـود بـرای یادگیـری نیازمنـد زمـان بیشـری اسـت و پـس از یادگیـری و درک مفاهیـم آن 

بایـد بیشـر زمـان خـود را بـه حـل تسـت های متنـوع اختصـاص دهیـد. البتـه فرامـوش نکنیـد کـه تسـت زدن بـه تنهایـی منی توانـد 

شـا را در تقویـت ایـن مبحـث یـاری کنـد؛ بلکـه بایـد روی تسـت هایی کـه منی زنیـد یـا غلـط می زنیـد تأمـل کنیـد و روابـط میـان 

مفاهیـم آن هـا را درک کـرده و مطالعـه عمیـق داشـته باشـید. 

دین و زندگی
درس دیـن و زندگـی در دسـته درس هایـی قـرار می گیـرد کـه نیازمنـد تکـرار و مـرور زیـاد اسـت. بـرای ایـن درس ابتـدا بایـد روش مطالعـه 

دروس خواندنی را یاد بگیرید. در درس دین و زندگی مهم ترین منبع شـا کتاب درسـی اسـت. در این درس باید تکیه زیادی روی 

آیات و احادیث داشته باشید و آن ها را به صورت عمیق مطالعه کنید. برای یادآوری مجدد روش مطالعه دروس خواندنی حتاً 

به ایستگاه آموزشی شاره 4 بروید و نگاهی به پنج مرحله گفته شده بیندازید. درس دین و زندگی از دو بخش من و آیه، حدیث 

و شـعر تشـکیل می شـود که برای هریک از آن ها روش مطالعه صحیح را آموزش می دهیم:
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•   مبحث متن 
پنـج مرحلـه  افزایـش دهیـد و حتـاً  برنامـه خـود  را در  زندگـی  و  زمـان مطالعـه درس دیـن  ایـن مبحـث الزم اسـت  تقویـت  بـرای 

مطالعـه دروس خواندنـی را اجـرا کنیـد. نکتـه مهـم در خوانـدن متـون درس دیـن و زندگـی ایـن اسـت کـه بـه هیـچ عنـوان نبایـد روی 

قسـمت های غیـر مهـم و سـاده درس بـه انـدازه مباحـث مهـم زمـان بگذاریـد. مباحـث سـاده را رسیـع بخوانیـد و عبـور کنیـد و 

مباحـث پیچیـده و مهم تـر را بایـد عمیـق و بـا مترکـز بـاال بخوانیـد.  

•   مبحث آیه، حدیث و شعر
بـرای تقویـت مبحـث آیـه، حدیـث و شـعر ابتـدا الزم اسـت روش صحیـح مطالعـه آن هـا را یـاد بگیریـد. فرامـوش نکنیـد حفـظ کـردن 

آیـات و احادیـث غلـط اسـت. بـرای تقویـت ایـن مباحـث بایـد بدانیـد کـه هـر آیـه مربـوط بـه چـه درسـی اسـت و ارتبـاط آن بـا محتـوا 

و مفهـوم درس چیسـت، در کنـار ایـن آیـات چـه حدیـث یـا شـعری آمـده اسـت و حتـی بـه یـاد بسـپارید کـه آن هـا زیـر چـه تیـری از 

کتـاب آمده انـد. نکتـه بعـدی کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـد ایـن اسـت کـه آیـات را بـه صـورت تکه تکـه یـاد بگیریـد، چـون در بعضـی مواقـع 

از قسـمت هایی از یـک آیـه سـؤال می آیـد کـه در صـورت مطالعـه نکـردن تکه تکـه ممکـن اسـت ندانیـد ایـن آیـه بـا چـه مبحثـی مرتبـط 

اسـت. بـرای تقویـت ایـن مبحـث می توانیـد از کتـاب آیـات و نـکات دیـن و زندگـی گاج اسـتفاده کنیـد. 

عـربـی
باید هر مبحث عربی را به صورت عمیق بخوانید و مفاهیم آن را درک کنید؛ سـپس برای تثبیت و تسـلط بیشـر در آن مبحث، 

به تست زدن بپردازید فراموش نکنید در کنار یادگیری قواعد عربی، مرور لغات و توجه به مبحث ترجمه نیز بسیار مهم است.

•   مبحث قواعد 
بـرای ایـن کار می توانیـد از  بـرای تقویـت قواعـد درس عربـی ابتـدا الزم اسـت آن هـا را در ذهـن خـود منظـم کنیـد.  به طـور کلـی 

منودارهای درختی اسـتفاده کنید. برای این که قواعد حفظی بهر و سـاده تر در ذهنتان مبانند، می توانید از سـاخت کلید واژه 

کمک بگیرید. فاصله زمانی بین مطالعه قواعد را کاهش دهید تا یادگیری و به خاطر سپاری آن ها افزایش پیدا کند. فراموش 

نکنیـد در قواعـد عربـی زدن تسـت، در افزایـش تسـلط نقـش بسـیار مهمـی دارد. 

•   مبحث ترجمه 
ترجمۀ خوب درس عربی می تواند اثر مثبتی در پاسخگویی به تست های قواعد نیز بگذارد. به این معنی که اگر معنی جمالت 

را خـوب بدانیـد، بهـر می توانیـد نقـش کلـات در جمـالت را تشـخیص دهیـد. در بحـث ترجمـه مهم تریـن موضـوع، افزایـش دامنـه 

لغـات اسـت  پیرشفـت در ترجمـه از طریـق متریـن، تکـرار و مارسـت بـه نتیجـه می رسـد. قـرار دادن آیتم هـای 15 دقیقـه ای در هـر 

روز و تکـرار لغـات می توانـد در ایـن امـر مؤثـر باشـد. 

•   مبحث درک مطلب
برای بهبود درک مطلب الزم اسـت ابتدا مهارت ترجمه خود را باال بربید. مسـلاً با بهبود وضعیت ترجمه، درک مطلب شـا 

هـم وضـع مطلوب تـری پیـدا می کنـد، امـا فرامـوش نکنیـد درک مطلـب از جملـه مـوارد مهارتـی بـه حسـاب می آیـد و بـه همیـن دلیـل 

اساسـی ترین گام در تقویـت آن زدن تسـت های درک مطلـب اسـت. هرقـدر من هـای بیشـری ببینیـد و تسـت بیشـری بزنیـد، 

پیرشفـت چشـم گیرتری نیـز در ایـن مبحـث خواهیـد داشـت. 
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زبان انگلیسی
درس زبـان، دو آفـت بـزرگ دارد، اول تصویـر ذهنـی منفـی نسـبت بـه ایـن درس و دوم قـوی بـودن در آن اسـت. اگـر تصویـر ذهنـی 

غلطـی نسـبت بـه زبـان داریـد، در گام صفـرم بایـد ایـن تصویـر منفـی را نسـبت بـه زبـان تغییـر دهیـد تـا بـا عالقـه و اشـتیاق بیشـری 

به مطالعه بپردازید. از آن جایی که درس زبان، لغت محور است در گام اول باید یادگیری لغات زبان را به عنوان آیتم هر شب 

خـود قـرار دهیـد کـه بـرای ایـن منظـور می توانیـد از کتـاب Tick 8 گاج اسـتفاده کنیـد. در گام دوم نیـاز اسـت کاربـرد لغاتـی را کـه 

آموخته اید در جمالت مختلف ببینید پس باید روی تست های لغت متمرکز شوید و در نهایت در گام سوم باید با این لغات 

در من آشنا شوید که در این مرحله زدن Reading و Cloze از کتاب درک مطلب و Cloze Test گاج می تواند مؤثر باشد.

امـا اگـر در دسـته افـرادی هسـتید کـه در درس زبـان خیلـی قـوی هسـتند، الزم اسـت ایـن درس را جـدی بگیریـد، بـرای آن زمـان 

بیشـری بگذاریـد و سـعی کنیـد درصـد خـود را بـه 100 نزدیـک کنیـد. در ادامـه توصیه هـای الزم بـرای یادگیـری دقیـق هریـک از 

مباحـث زبـان ارائـه شـده اسـت. 

•   مبحث واژه 
بـه یادگیـری مسـتمر و مـرور واژگان زبـان  تنهـا راه یادگیـری لغـات زبـان، تکـرار مـداوم آن هـا اسـت؛ بنابرایـن بایـد زمـان مناسـبی را 
اختصـاص دهیـد. قـرار دادن واژگان زبـان بـرای 15 الـی 30 دقیقـه بـه عنـوان آیتـم هـر شـب، در تقویـت ایـن مبحـث نقـش اساسـی 
دارد. بهرین منبع برای مطالعه لغات زبان کتاب Tick 8 گاج است. که در آن از تکنیک مرورهای متوالی و تأخیری برای مطالعه 

لغـات زبـان اسـتفاده شـده اسـت. یادتـان باشـد متریـن و مارسـت در یادگیـری و بـه خاطـر سـپاری واژگان بسـیار مؤثـر اسـت. 
•   مبحث درک مطلب 

درک مطلـب زبـان جـزء مباحثـی اسـت کـه بـه مهـارت نیـاز دارد. بـرای کسـب مهـارت بایـد درک مطلب هـای بیشـری بزنیـد و 
من هـای بیشـری ببینیـد تـا چشـمتان آشـناتر شـود. بـرای زدن تسـت های درک مطلـب نیـازی نیسـت کـه حتـاً مـن را کامـل 
بخوانیـد، می توانیـد جملـه اول و آخـر مـن را خوانـده تـا موضـوع را بـه طـور کلـی درک کنیـد، پـس از آن بـه صـورت اجالـی تسـت ها 
را مشـاهده کنید و در هر تسـت پس از تشـخیص لغت کلیدی، آن را در من جسـت و جو کنید. می توانید از روی کتاب درک 

مطلـب زبـان گاج هـر شـب یـک یـا دو درک مطلـب بزنیـد تـا مهـارت شـا در ایـن مبحـث افزایـش یابـد. 
•   مبحث کلوز 

برای تقویت کلوز تست و پاسخگویی صحیح به تست های آن، در گام اول نیاز دارید دامنه واژگان خود را افزایش دهید. پس 
از یادگیـری واژگان بـا زدن تسـت های کلـوز، ایـن لغـات را در جمله هـا ببینیـد تـا بـا مفهـوم و کاربردشـان در جملـه آشـنا شـوید. از 

آن جایـی کـه مبحـث کلـوز نیازمنـد مهـارت اسـت، تنهـا راه بهبـود وضعیتتـان در آن، زدن تسـت های بیشـر اسـت. 
•   مبحث گرامر 

در مبحث گرامر ممکن است یک یا چندتا از مشکالت زیر را داشته باشید:
1- نـکات گرامـری زبـان را بـه خوبـی مطالعـه نکنیـد و بـه خاطـر نسـپارید. بـرای رفـع ایـن مسـئله می توانیـد بـا اسـتفاده از منودارهـای 

درختـی نـکات و مباحـث گرامـری را خالصـه و طبقه بنـدی کنیـد. 
2- جـزوه  یـا کتـاب مناسـبی بـرای ایـن مبحـث نداریـد کـه در ایـن صـورت نیـاز اسـت جـزوه خـود را تغییـر دهیـد یـا از کتاب هایـی کـه 

نـکات را بـه طـور کامـل پوشـش و آمـوزش داده انـد، اسـتفاده کنیـد. 
3- مهارت شا در زدن تست های گرامر پایین است. در این صورت نیاز دارید زمان بیشری را به زدن تست و درک گرامر های 

موجود در آن ها اختصاص دهید. فراموش نکنید، تأمل و تفکر اساسی ترین مرحله در هنگام زدن و تصحیح تست است. 
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آیتـم 
هــــر
 شـب

برنـامه ریزی ساعتـی و حجمی   

تــوجـــه: جداول برانمه ریزی سـاعیت زیر را د ر صورت امکان اب نظر و راهمنایی مشـاور خود پر کنید. 

برنامه ساعتی برای دو هفته
دروسسـاعـتروزهای هـفـتـه

شـنـبـه

یکشنبه

دوشنـبه

سهشنـبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جـمعـه

تاریخ:-----------تا-----------

برنامـه حجمی بر اسـاس بودجه بنـدی آزمون  
نام درس مباحثی که باید خوانده شودنام درس مباحثی که باید خوانده شود

»عظمت واقعی در آن نیست که هرگز سقوط نکنیم، بلکه در آن است که هربار سقوط 
کردیم، دوباره برخیزیم.« )آندره ژید(
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1. جدول پیش بینی فعالیت های روزانه ] هفته سیزدهم [
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2.جدول ثبت مطالعات هفتگی ] هفته سیزدهم [
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نظرسنجی نسبت به عملکرد در این هفته 
امضا و تاریخنظرنمره )0 تا 20(

اولیاء
���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

مشاور
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ارزیابی دانش آموز از خود
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 تصمیم راهربدی

برای هفته آینده
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3.ارزیابی هفتگی )تستی ـ تشریحی( ] هفته سیزدهم [

 مبحث نام دروس
مطالعه شده

میزان مطالعه
)دقیقه(

تعداد تمرین 
خود ارزیابینمره )درصد()تست(

)عالیـ  خوبـ  متوسطـ  ضعیف(

دین و زندگی 1

فارسی 1

ریاضی 1

عربی، زبان قرآن 1

فیزیک 1

انگلیسی 1

شیمی 1

زیست شناسی 1

سایر دروس

آیتم هر شب



157

اگـر از اتبسـتان خود به خـویب اسـتفاده نکرده اید، نگران نباشـید. 
بـه گذشـته فکـر نکنیـد، از همیـن امـروز تـاش کنیـد و مطمـن 

ابشـید یم توانیـد موفق شـوید. 

جمله هفته

تمصیمات مهم 
برای آینده!

هرچه یم خواهد دل تنگت بگو

رضـایـت   هـفـتـه 

نقاط قوت و ضعف
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