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مقدمه

بـه لطـف خـدا پـس از تالشهـای بسـیار بـرای نوشتن یـک دفتر برنامهریـزی
اصولـی و کارآمـد تــوانستیــم دفـتری خ ــالقــانه و متفـاوت تألیـف کنیـم کـه
حاصـل تجربـۀ سـالها تدریـس ،مشـاوره و بـر اسـاس اصـول صحیـح

برنامهریـزی و مطالعـه میباشـد.

اولیـن و مهمتریـن برتـری ایـن دفتر ،روش برنامهریـزی منحصر بـه فـرد آن
میباشـد .نقطـۀ مشترک سـایر دفاتـر برنامهریـزی وجـود جـداول ثبـت

فعالیتهـای روزانـه اسـت ،بـه بیـان دیگـر ایـن جـداول کاملاً گذشـتهنگر

هسـتند ،درسـت اسـت کـه ماهیـت یـک دفتر برنامهریـزی ثبـت
تهـای گذشـته اسـت تـا بـه شما کمـک کنـد در آینـده نقـاط ضعـف
فعالی 
خود را برطرف و نقاط قوتتان را تقویت کنید ،اما فراموش نکنید مهمتر
تهـا و سـاعت مطالعـۀ روزانـه در جـداول برنامهریـزی،
از ثبـت فعالی 

یادگیـری یـک روش صحیـح و اصولـی برنامهریـزی نیـاز اساسـی شامسـت
تـا بـرای زمانبنـدی خـود مطابـق بـا نیازهـای شـخصیتان برنامهریـزی کنیـد.
در ایـن دفتر برخلاف سـایر دفاتـر برنامهریـزی گام بـه گام روش صحیـح

برنامهریـزی بـرای آینـده در اختیارتـان قـرار میگیـرد و قبـل از جـداول ثبـت

فعالیتهای روزانه ،در رشوع و میانۀ هر ماه جداولی با عنوان برنامهریزی
یشـود کـه نگاهـی آیندهنگـر دارد و شما
سـاعتی و حجمـی بـه شما ارائـه م 

میتوانیـد بـر اسـاس روش پیشـنهادی در ایـن دفتر ،آنهـا را پـر کـرده و

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

هـر هفتـه یـک جـدول پیشبینـی کـه بـه صـورت کاملاً جزئـی و مشـخص
تهـای
بایـد پـر شـود ،گنجانـده شـده و پـس از آن جـدول ثبـت فعالی 
روزانـه بـه شما کمـک خواهـد کـرد تـا بـا مقایسـۀ آنچـه در عمـل انجـام
دادهایـد و آنچـه کـه پیشبینـی کـرده بودیـد ،نقـاط ضعـف و قـوت خـود

را بیابیـد و در هفتههـای آتـی بـا ایجـاد تغییـرات الزم در برنامههایتـان،

هفتـه بـه هفتـه ،آنهـا را بـه واقعیـت نزدیکتـر کنیـد تـا جایـی کـه بتوانیـد بـه
آنچـه کـه بـرای خـود برنامهریـزی کردهایـد ،جامـۀ عمـل بپوشـانید.

دومیـن ویژگـی ایـن دفتر کـه آ ن را جـذاب کـرده ،مطالـب مفیـد و کاربـردی
اسـت کـه در آن بـا عنـوان "ایسـتگاه آمـوزش" مطـرح شـده اسـت کـه ترتیـب

ایـن مطالـب بـا توجـه بـه نیازهـای شما در زمانهـای مختلـف سـال و بـه

صـورت پیوسـته میباشـد.

سـومین نکتـه متامیـز کننـده دفتر برنامهریـزی پیـش روی شما ،ایـن اسـت کـه هـدف مـا در ایـن دفتر فقـط برنامهریـزی درسـی نیسـت؛
چـرا کـه تلاش کردهایـم تـا در کنـار آمـوزش روش صحیـح برنامهریـزی و مطالعـه ،بـه جنبههـای دیگـر رشـد و تعالـی نیـز بپردازیـم .بـرای ایـن

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

و اما در اینجا الزم است به متامیزترین و برجستهترین ویژگی این دفرت برنامهریزی اشاره کنم؛ همواره برایم سؤال بود که چرا در دفاتر

برنامهریـزی موجـود بـه گـروه سـنی ،پایـه و مقطـع تحصیلـی دانشآمـوز توجهـی منیشـود و از خـود میپرسـیدم آیـا نسـخهای عمومـی و
یکسـان برای مقاطع تحصیلی مختلف در حوزۀ مشـاوره و برنامهریزی کاربردی اسـت؟!!

بدیهـی اسـت کـه پای ههـای مختلـف تحصیلـی و همچنیـن رشـتههای متفـاوت هـر کـدام نیازهـای آموزشـی خـود را دارنـد ،دغدغ ههـای

دانشآمـوزان و خانوادههـای محرتمشـان در متامـی گروههـای سـنی ،نیـز یکسـان نیسـت ،پـس مصمـم شـدیم تـا بههمـراه مشـاوران
همکارمـان در گاج بـرای هـر پایـه تحصیلـی بـه طـور خـاص دفتر برنامهریـزی تألیـف کنیـم.

دفرت برنامهریزی پیشروی شام برای پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک
طراحی شــده و پوشـشدهندۀ نیازهای شــا و ویژۀ این رشــته میباشــد.

الزم بـه یـادآوری اسـت در ایـن کتـاب سـاعتها فیلـم بـا موضوعـات آموزشـی ،مشـاورهای ،انگیزشـی و  ...بـرای شما گنجانـده شـده
اسـت ،بـرای مشـاهده آن  QRکدهـای 1درج شـده در بخشهـای مختلـف کتـاب را اسـکن کنیـد یـا بـه سـایت  DRIQ.comبخـش

دفتر برنامهریـزی مراجعـه کنیـد.

دانشآموزان دوست داشتنی و همراهان همیشگی
خوبان نادیدۀ نازنینم

من و همۀ همکارانم در گاج روایتگر قصههایی هستیم که جنسش توکل ،امید و عشق است
ما سالهاست دانشآموزانی را روایت میکنیم که تالش را معنا بخشیده و خالق پیروزیاند

ما انگیزه را رکن حرکت میدانیم و آموزشپذیر بودن را افتخار

و به خود میبالیم که در مسیر ویژه موفقیت یکایک شام ،تا پایان در کنارتان بوده ،هستیم و تا همیشه ،خواهیم بود.
دفتر برنامهریـزی پیـش رویتـان را بـا افتخـار تقدیمتـان میکنـم و امیـد روزی را دارم کـه همـۀ دانشآمـوزان ایـران عزیـزم بتواننـد از بهرتیـن
خدمـات کمـک آموزشـی ،عادالنـه بهـره بربنـد.

ارادمتند شام  -ابوالفضل جوکار
 -1برای دستیابی به این فیلمها کافی است برنامۀ  barcode scannerو یا  QR Readerرا در گوشی خود نصب منایید .با باز کردن این برنامه دوربین گوشی شام
فعال شده و الزم است آن را مقابل  QRکدها قرار دهید و فیلمها را مشاهده کنید.

روش استفاده از دفرت برانمهریزی
دفتر برنامهریـزی کـه مقابـل شامسـت در عیـن سـادگی شـامل بخشهـای مختلفـی اسـت کـه هـر بخـش هـدف خاصـی را
دنبـال میکنـد .توجـه داشـته باشـید کـه مبنـای رشوع برنامهریـزی ،در تیرمـاه قـرار گرفتـه اسـت و برنامهریـزی مطالعـه دروس،
مطابـق بـا آزمونهـای گاج و بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کـه از هـر زمانـی میتوانیـد از آن اسـتفاده کنیـد .فقـط کافیاسـت
بدانیـد در هفتـه چنـدم از دفتر برنامهریـزی قـرار داریـد کـه بـرای ایـن منظـور راهنمای زیـر بهصـورت تقریبـی (بـه دلیـل اینکـه
رشوع هـر مـاه میتوانـد از هـر کـدام از روزهـای هفتـه باشـد) بـه شما کمـک خواهـد کـرد:

ماه

تیر

هفته

1-4

مرداد شهریور
5-9

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن اسفند فروردین اردیبهشت

40-43 36-39 31-35 27-30 23-26 18-22 14-17 10-13

44-46

ساختار این دفرت بهصورت زیر است:

0

اینفوگرافی و بارمبندی دروس

در ابتـدای کتـاب بـرای تقویـت مهـارت مطالعـه و تسـلط بـر موضوعـات کتـاب درسـی اینفوگرافـی و بارمبنـدی
هـر کتـاب بـه صـورت جداگانـه آورده شـده اسـت .آگاهـی از حجـم مطالـب و رسفصلهـای کتـاب درسـی بـه دانشآمـوز کمـک
میکنـد بـا توجـه بـه توانایـی و زمانبنـدی مناسـب برنامـهای منسـجمتر و دقیقتـر بـرای سـال تحصیلـی خـود تنظیـم کنـد.

1

انرژی مثبت

در ابتـدای هـر مـاه
بخشـی بـا عنـوان انـرژی مثبـت آمـده
اسـت .در ایـن بخـش داسـتانهای
کوتـاه پندآمـوز و انرژیدهنـدهای در
نهایـت دقـت و بـا مطالعـه دههـا
کتـاب ارزشـمند انتخـاب شـدهاند تـا
بـا خوانـدن و درک آ نهـا گام مثبتـی
در راه رشـد و تعالـی برداریـد و بـر
مشـکالت ایـن راه غلبـه کنیـد .البتـه
ایـن داسـتانها بـه نحـوی تنظیـم
شـدهاند کـه بیشترین تأثیرگـذاری را
در بازههـای زمانـی پیـش روی شما
داشـته باشـند.
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2

ایستگاه آموزش
دفتر برنامهریـزی گاج در مقاطـع مشـخصی از هـر مـاه نـکات مشـاورهای و آموزشـی را کـه شما بـرای ادامـه

مسیر خود نیاز دارید ،در قالب مقالههایی با عنوان ایستگاه آموزش در اختیارتان قرار میدهد .این مقالهها بسیار دقیق،
با روندی منطقی و برای زمانهای مشـخصی از سـال انتخاب شـدهاند که حاصل تجرب ٔه سـالها مشـاوره هسـتند .یادگیری
و اسـتفاده از ایـن نـکات آموزشـی میتوانـد راهنمای شما در سـالی کـه پیـش رو داریـد ،باشـد.

ایستگاهآموزش:1برانمهریزی
مطالعـه بخـش مهمـی از فراینـد موفقیـت تحصیلـی را شـکل میدهـد ،امـا همیشـه دغدغـ ٔه پیـدا کـردن زمـان کافـی بـرای مطالعـه ،سـخت بـه نظـر میرسـد و

بزرگتریـن مشـکل دانشآمـوزان محسـوب میشـود .یکـی از راههـای افزایـش کمیـت و کیفیـت مطالعـه و بـه طبـع آن موفقیـت تحصیلـی ،داشـن یـک برنامـه
درسـی منسـجم و صد البته مطابق با نیازها و رشایط هر فرد اسـت .یک برنامه درسـی مناسـب میتواند راهنا و راهگشـای مسـیر موفقیت شـا باشـد،

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

شوید تا با یادگیری اصول صحیح برنامهریزی و پیادهسازی آن در سال پیش رو به متامی اهدافی که برای خود مشخص کردهاید ،برسید .به شا اطمینان
میدهیم که این دفرت هر آنچه را برای موفقیت نیاز دارید در اختیارتان قرار خواهد داد و در کنار انگیزه و هدفتان ،نیروی محرکهای خواهد بود تا شا را
بـه جایـگاه مطلوبـی کـه بـاور داریـد لیاقتتـان اسـت ،برسـاند.

برنامهریزی دو بعد تکنیکی و محتوایی دارد؛ بعد تکنیکی برنامهریزی شامل برنامه ساعتی (مکانیکی) و بعد محتوایی آن شامل برنامه حجمی و مراحل
مطالعه است؛ بنابراین در اولین گام ،شا را با اصول برنامهریزی ساعتی آشنا میکنیم.

3

برنامهریزی ساعتی و حجمی
در هر ماه دو بخش با عنوان برنامهریزی ساعتی و حجمی وجود دارد .این قسمت از دفرت برنامهریزی برای

دو هفته طراحی شده است .در این قسمت با توجه به روش برنامهریزی که در بخش بعدی این دفرت به شام آموزش داده
خواهـد شـد ،در روز جمعـه بـرای دو هفتـه خـود برنامـه سـاعتی و حجمـی تنظیـم میکنیـد .توصیـه میکنیـم ایـن بخـش از دفتر
را بـا نظـر و راهنامیـی مشـاورتان تکمیـل کنیـد .در جـدول برنامهریـزی سـاعتی نـام دروس و سـاعتهایی را کـه بایـد بـرای هـر
درس مطالعـه کنیـد در هـر روز هفتـه یادداشـت کنیـد.

برنامه ساعتی برای دو هفته
دروس

روزهای هـفتـه

ساعت

شنــبــه

7
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پـس از جـدول برنامهریـزی سـاعتی جـدول برنامهریـزی حجمـی قـرار دارد .در ایـن جـدول بایـد نـام دروس ،فصـول و بخشهایـی
را کـه بـرای هـر درس مطابـق بـا بودجهبنـدی آزمونهـای رسارسی گاج بایـد بخوانیـد ،بنویسـید.

برنامه حجمی بر اسـاس بودجهبنـدی آزمون
نام درس

مباحثی که باید خوانده شود

فارسی2

درس  1و 2

شیمی2
فیزیک2

حسابان1

4

نام درس

مباحثی که باید خوانده شود

فصل ( 1تا ابتدای دنیای واقعی
واکنشها)
فصل ( 1تا ابتدای میدان الکتریکی در
داخل رساناها)
فصل ( 1تا ابتدای آشنایی با هندسه
تحلیلی)

آیتم هر شب
در ایـن بخـش ،آیتـم هـر شـبی کـه بایـد بـرای  2هفتـ ٔه پیـش رو بخوانیـد را انتخـاب میکنیـد .بـه شما اطمینـان

میدهیم که اگر در سالهای پیش رو مطابق برنامه ،آیتمهای هر شب را مطالعه منایید ،میانگین درصد دروس عمومیتان
در کنکور تا  20درصد افزایش پیدا میکند 20 .درصد افزایش میانگین دروس عمومی میتواند باعث جابهجایی چشمگیر
رتبـه شما در کنکـور رسارسی شـود.
آس موضوعـی واژگان سـطر بـه سـطر دروس فارسـی ،عربـی و زبـان و  tick 8دروس زبـان و عربـی و ادبیـات موضوعـی جامـع
بـه عنـوان آیتـم هـر شـب توصیـه میشـود.

آیتـم
هــــر
شـب
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جداول
در رشوع هر هفته  3جدول داریم:

جـدول  :1جـدول هفتگـی پیشبینـی فعالیتهـای روزانـه اسـت کـه در آن مطابـق بودجهبنـدی آزمو نهـای رسارسی (کـه
در اینجـا آزمونهـای گاج را بـه شما پیشـنهاد میکنیـم) نـام دروس مربـوط بـه آن قـرار گرفتـه اسـت و شما بـرای برنامهریـزی
مطالعـه ایـن دروس کافـی اسـت کـه نـام مباحـث ،مـدت زمـان و تعـداد مترینهایـی را کـه میخواهیـد در هـر روز از هفتـۀ
پیـشرو مطالعـه کنیـد در خان ههـای ایـن جـدول بنویسـید.
در آخـر مجمـوع سـاعاتی کـه میخواهیـد در طـول هـر روز مطالعـه کنیـد و همچنیـن مجمـوع سـاعاتی کـه میخواهیـد بـه هـر
درس در طـول هفتـه اختصـاص دهیـد مشـخص میشـود.
در این جدول مباحث و مدت زمان مطالعه آیتم هر شب را نیز وارد میکنیم.

 .1جدول پیشبینی فعالیتهای روزانه [ هفته اول ]
ایام هفتـه

دین و زندگی 1

فارســــی 1

انگــلیسی 1

عـــــربی،
زبان قرآن 1

فیـــزیک 1

ریــاضــی 1

شیمــــی 1

هنـــدسه 1

سایــر دروس

آیتم هرشب

فعالیت

جمع ساعت
مطالعه روزانه

درس

ناممبحث

شـنبـه

زمان مطالعه
تعدادتمرین
یا تست

جدول  :2در جدول  ،1مباحث و مدت زمانهای مطالعه را پیشبینی کردیم .حال در جدول  ،2آنچه اجرا کردهایم یادداشت میکنیم.

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

پیشبینی کرده مقایسه کرده و با فرمول زیر به خود منره میدهد.


¶¾÷²Iõ¶·HqÃ
×100
¶½k{Â¹ÃMïyÃQ¾÷²Iõ¶·HqÃ

و در ستون آخر ارزیابی هفتگی ،خود ارزیابی انجام میدهد.

= منره (درصد) هر درس

و در جدول نظرسنجی ،باتوجه به نظرات اولیا و مشاور ،هر فرد برای هفتۀ آینده خود تصمیم میگیرد.

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

دین و زندگی 1

مبحث
مطالعه شده

میزان مطالعه
(دقیقه)

تعداد تمرین
(تست)

نمره (درصد)

خود ارزیابی
(عالی ـ خوب ـ متوسط ـ ضعیف)

فارسی 1
انگلیسی 1
عربی ،زبان قرآن 1
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محل چسباندن کارنامه و نظر مشاور
ک بار برگزار میشوند ،ضمیمه
در این قسمت میتوانید کارنامههای آزمونهای خود را که به صورت دو هفته ی 

یهـای الزم را انجـام دهـد.
دفرتتـان کنیـد تـا مشـاور تحصیلـی شما بتوانـد بـا توجـه بـه جـداول برنامهریـزی و نتایـج آزمونتـان راهنامی 

7

جمله هفته
در هـر هفتـه قسـمتی بـا عنـوان جملـه هفتـه بـرای شما طراحـی شـده اسـت تـا بتوانیـد هدفـی را کـه قصـد داریـد

در آن هفته به آن برسید ،بنویسید .نوشنت اهداف و یادآوری آنها به شام کمک میکند تا انگیزه الزم برای ادامه مسیر و درس

خوانـدن را بـه دسـت بیاوریـد.

8

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

این کار میتوانید هنگام برنامهریزی برای هفته آینده خود تالش کنید تا نقاط ضعف خود را برطرف کرده و نقاط قوت خود را بیشرت
تقویـت کنیـد.

14

9

تصمیمات مهم برای هفته آینده
در این بخش میتوانید با توجه به شیوه اجرای برنامه در هفتهای که گذشته ،تصمیامت مهمی را که میخواهید

بـرای هفتـ ه آینـده اجـرا کنیـد ،بنویسـید.

10

هرچه میخواهد دل تنگت بگو
در هر هفته کادری تعبیه شده است با عنوان «هرچه میخواهد دل تنگت

بگـو» .در ایـن کادر میتوانیـد هـر مطلبـی کـه دوسـت داریـد بنویسـید .ایـن مطالـب میتوانـد
شامل جزئیات برنامهریزیتان ،احساسات و حالی که در هفته داشتهاید ،نکات مهمی که در
برنامـه رعایـت نکردهایـد و  ...باشـد.

11

رضایت هفته
شما میتوانید میزان رضایت از کمیت و کیفیت مطالعهتان در طول هفته

را بـا انتخـاب یکـی از شـکلکهای موجـود مشـخص کنیـد .ایـن کار بـه شما کمـک میکنـد تـا
اگر در هفتهای از میزان مطالعه خود و یا کیفیت آن رضایت نداشتهاید در هفته بعد تالش
بیشتری کنیـد تـا بـه وضعیـت دلخـواه و مطلـوب خـود برسـید.

12

مهارتهای مطالعه
در این بخش به منظور ارائه مهارتهای مطالعه شامل روشهای درس خواندن ،فنون افزایش دقت و مترکز،

ارزیابـی آزمو نهـا و  ...جمالتـی کوتـاه ارائـه شـده اسـت.
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اینفوگرایف
و
ابرمبندی دروس
فهرست دروس
ردیف

نام درس

شماره صفحه

1

دین و زندگی ()2

19

2

عربی ،زبان قرآن ()2

22

3

فارسی ()2

27

4

نگارش ()2

30

5

زبان انگلیسی ()2

32

6

تربیت بدنی ()2

36

7

تاریخ معارص ایران

38

8

هندسه ()2

41

9

آمار و احتامل

43

10

حسابان ()1

45

11

فیزیک ()2

47

12

شیمی ()2

49

13

انسان و محیط زیست

51

14

آزمایشگاه علوم تجربی ()2

53

15

زمینشناسی

54

16

* هرن

17

* تفکر و سواد رسانهای

59

18

* کارگاه کارآفرینی و تولید

64

1

 -1از بین دروس ستارهدار فقط یکی از آنها در هرکدام از مقاطع دوره متوسطه دوم تدریس میشود.
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هندسه ()2
کتـاب هندسـه ( )2شـامل  3فصـل و  80صفحـه اسـت .حـال قبـل از مطالعـۀ کتـاب نیمنگاهـی بـه
مطالـب گفتـه شـده در ایـن کتـاب میاندازیـم.

هندسه )(2
اسحاق اسفندیار

فصل  :1دایره

هامنطور که از نام این فصل متوجه میشویم در این فصل قرار است با ویژگیهای منحرص بهفرد دایره آشنا شویم.

در درس اول ایـن فصـل ابتـدا بـا مفاهیـم اولیـه در دایـره ماننـد اوضـاع نسـبی خـط و دایـره و سـپس بـا برخـی زوایـای خـاص اعـم

یشـویم.
از زوایـای مرکـزی ،محاطـی و ظلـی آشـنا م 

در درس دوم رابطههای طولی در دایره را میآموزید .از زیرمجموعههای این درس میتوان به چگونگی ترسیم مامس بر دایره
از نقطهای خارج دایره ،حالتهای دو دایره نسبت بههم و مامس مشرتک آنها اشاره کرد.

یهـای محاطـی و محیطـی تعریـف میشـوند و برخـی ویژگیهـای آنهـا بیـان میشـوند .همچنیـن در
در درس سـوم چندضلع 
ایـن درس دایرههـای محیطـی و محاطـی مثلـث معرفـی میگردنـد .در پایـان ایـن درس مباحـث چهارضلعیهـای محاطـی و
محیطـی بیـان میشـود.

فصل  :2تبدیلهای هندسی و کاربردها

در درس اول ابتدا تعریف تبدیل و تبدیالت طولپا بیان میشود و در ادامه به بررسی انواع تبدیلها (بازتاب ،انتقال ،دوران

و تجانس) میپردازد.

کاربـرد تبدیلهـای گفتـه شـده در درس اول را در درس دوم ایـن فصـل میآموزیـد .مسـائل کوتاهتریـن مسـیر ،مهمرتیـن مبحـث
این درس اسـت.

فصل  :3روابط طولی در مثلث

منظـور از روابـط طولـی ،رابطههایـی اسـت کـه در مـورد اندازههـای پارهخطهـا و زاویههـا در شـکلهای مختلـف بحـث میکنـد.
در هندسه ( )1با روابط طولی در مثلث قائمالزاویه آشنا شدیم .دو درس اول این فصل به بیان و اثبات قضیۀ سینوسها

و کسـینوسها میپردازد و درس دوم این فصل به قضیۀ نیمسـازهای زوایای داخلی و محاسـبۀ طول نیمسـازها اختصاص

41

دارد و درس چهارم این فصل ،به بیان قضیۀ هرون (محاسبۀ ارتفاعها و مساحت مثلث) میپردازد.

ابرمبندی درس هندسه ()2

••

در ادامه با جدول بارمبندی درس هندسه ( )2آشنا میشویم:

42

فصل

دی

خرداد

شهریور

فصل 1

14

5

8

فصل  2تا ص 45

6

2

7

فصل  2از ص  45تا آخر

5

فصل 3

8

5

20

20

جمع

20

زمینشنایس

زمینشناسی

علی دانایی

کتابـی کـه در دسـت شامسـت ،کتابـی  140صفحـهای اسـت کـه  7فصـل دارد و در راسـتای ایـن هـدف نگاشـته شـده اسـت

کـه اطالعاتـی دربـارۀ آفرینـش کیهـان و تکویـن زمیـن ،منابـع معدنـی ،منابـع آب و خـاک ،زمینشناسـی و سـازههای مهندسـی،
زمینشناسـی و سلامت ،پویایـی زمیـن و زمینشناسـی ایـران بـه مـا ارائـه دهـد.

فصـل  :1کـه مربـوط بـه آفرینـش کیهـان و تکویـن زمیـن اسـت مـا را بـا دیـدگاه دانشـمندان ،پیرامـون آفرینـش کیهـان و کهکشـان
راه شـیری و منظومـۀ شمسـی آشـنا میکنـد و نظریههایـی را در ایـن بـاره در اختیـار مـا قـرار میدهـد .تکویـن زمیـن و آغـاز زندگـی
در آن ،سـن زمیـن ،زمـان در زمینشناسـی ،پیدایـش اقیانوسهـا و فصلهـا از دیگـر مباحـث ایـن فصـل هسـتند.

فصـل  :2بـا عنـوان منابـع معدنـی ،زیربنـای متـدن و توسـعۀ صنعتـی بـه بیـان منابـع معدنـی در زندگـی مـا ،غلظـت عنـارص در

پوستۀ زمین ،سنگ معدن یا کانسنگ ،اکتشاف و استخراج معدن و فرآوری مادۀ معدنی میپردازد و ما را با انواع گوهرها
آشـنا میکند .در ادامۀ فصل نیز اهمیت سـوختهای فسـیلی بیان شـده اسـت.

فصـل  :3منابـع آب و خـاک ،در ایـن فصـل بـا انـواع منابـع آب از جملـه آب جـاری ،آب زیرزمینـی و نیـز تخلخـل و نفوذپذیـری
خـاک نسـبت بـه آب ،ترکیـب آب زیرزمینـی و تجدیدپذیـری یـا تجدیدناپذیـری ذخایـر آب و  ...همچنیـن اجـزای تشـکیلدهندۀ

خـاک ،فرسـایش آن و نحـوۀ حفاظـت از آن آشـنا خواهیـد شـد.

فصـل  :4زمینشناسـی و سـازههای مهندسـی نـام دارد .در ایـن فصـل بـا اهمیـت مکانیابـی سـازهها ،مفهـوم تنـش و رفتـار

مـواد در برابـر آن ،همچنیـن بـا نفوذپذیـری خـاک و سـنگ کـه از دیگـر عوامـل مؤثـر در مکانیابـی سازههاسـت ،آشـنا خواهیـد

شد .در ادامه نیز بررسی میکنید که سازه باید در برابر چه عواملی و به چه صورت ،پایداری داشته باشد و اساساً مصالح
مـورد نیـاز بـرای احـداث سـازهها بایـد چـه خصوصیاتـی داشـته باشـد.

فصـل  :5بـا عنـوان زمینشناسـی و سلامت بـه بیـان ارتبـاط میـان زمینشناسـی ،سلامت انسـان و علـم پزشـکی میپـردازد و
برخـی از عنـارص سـمی و بیماریزا را نـام میبـرد .همچنیـن تأثیـر سـختی آب و غبارهـای زمیـنزاد و آتشفشـانها را بـر سلامت
یهـا در داروسـازی را بیـان میکنـد.
انسـان ذکـر و در نهایـت کاربـرد کان 

فصـل  :6پویایـی زمیـن نـام دارد کـه در ایـن فصـل مطالبـی را دربـارۀ عواملـی کـه سـبب پویایـی زمیـن میشـوند از جملـه

54

Mr. Jokar

هـفـتــههـای 9-12

مـــــاه سـوم

انرژی مثبت:

مشکالت؛
سکوی صعود
هر دشواری که در زندیگ مشاست،
در هنان ،هدیهای برای مشا دارد.
«ریچارد ابخ»

تسلیم نشو
امیراردالن اکبریان
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مــردی روســتایی اســب پیــری داشــت کــه یــک روز اتفاقی

میآمــد ،ســعی میکــرد روی خاکهــا بایســتد.

بــه درون یــک چــاه بــدون آب افتــاد .مــرد هــر چــه ســعی

روســتاییها همینطــور بــه زنــده بــه گــور کــردن اســب

کــرد نتوانســت اســب را از درون چــاه بیــرون بیــاورد .پس

بیچــاره ادامــه دادنــد امــا اســب همینطــور بــه بــاال

بــرای اینکــه حیــوان بیچــاره زیــاد زجــر نکشــد ،مــردم

آمــدن ادامــه داد تــا اینکــه بــه لبــه چــاه رســید و در

روســتا تصمیــم گرفتنــد چــاه را بــا خــاک پــر کننــد تــا

حیــرت روســتائیان و صاحبــش از چــاه بیــرون آمــد...

اســب زودتــر بمیــرد و مــرگ تدریجــی او باعــث عذابــش

نتیجــه اخالقــی :مشــکالت ،ماننــد تلــی از خــاک بــر

نشــود .مــردم بــا ســطل روی ســر او خــاک میریختنــد

ســر مــا میریزنــد و مــا همــواره دو انتخــاب داریــم :اول

امــا اســب هــر بــار خاکهــای روی بدنــش را میتکانــد

اینکــه اجــازه بدهیــم مشــکالت مــا را زنــده بــه گــور کننــد

و زیــر پایــش میریخــت و وقتــی خــاک زیــر پایــش بــاال

و دوم اینکــه از مشــکالت ســکویی بســازیم بـرای صعــود!

ایستگاه آموزش  :7برانمه مطالعه روزهای قبل از آزمون

نجـا نحـوه برنامهریـزی صحیـح بـرای روزهـای هفتـه را یـاد گرفتهایـد و در مـدت چهـار هفتـ ٔه گذشـته تلاش کردیـد برنامـه خـود
تـا بـه ای 
را به بهرتین شکل ممکن انجام دهید .اکنون زمان آن رسیده است که تغییراتی در برنامه خود بدهید .هامنطور که گفتیم یکی

از عواملـی کـه کمـک میکنـد شما بـه برنامـه خـود پایبنـد باشـید ،رشکـت در آزمو نهـای آزمایشـی اسـت .بـرای ایـن منظـور توصیـه

ک بار برگزار میشوند ،رشکت کنید .رشکت در این آزمونها
میکنیم حتامً در آزمونهای آزمایشی گاج که به صورت دو هفته ی 

نکـه کمـک میکنـد بـه برنامـه خـود پایبنـد باشـید ،برنامـه حجمـی شما را نیـز مشـخص میکنـد؛ در واقـع بودجهبنـدی
علاوه بـر ای 
آزمونهای گاج هامن برنامه حجمی شام خواهد بود که باید تالش کنید تا در زمانهای مقرر آنها را مطالعه کنید .با رشکت

در آزمو نهـای آزمایشـی ایـن رضورت بـه وجـود میآیـد تـا تغییراتـی را در برنامـهای کـه ابتـدا و در اواسـط مـاه بـرای دو هفتـه خـود
ک بـار کـه آزمـون داریـد تـا چهارشـنبه قبـل از آزمـون برنامـه شما بـه همان شـیوهای خواهـد
مینویسـید ،ایجـاد کنیـد .هـر دو هفتـه یـ 

بود که تا به امروز اجرا میکردید؛ اما برای چهارشنبه و پنجشنبه قبل از آزمون و همچنین روز آزمون برنامه شام تغییر خواهد کرد.

اولیـن کاری کـه بایـد در ایـن دو روز انجـام دهیـد مـرور خالصهنویسـیها ،حاشیهنویسـیها و برجست هسـازیهایی اسـت کـه از
مباحـث آزمـون در دو هفتـه گذشـته نوشـتهاید .در گام دوم تسـتهای مـارکدار دو هفتـه قبـل را مـرور و دوبـاره حـلکنیـد .در

سـومین مرحلـه سـؤاالت قرمـز آزمـون قبـل کـه در روز آزمـون و بعـد از تحلیـل آزمـون مشـخص منودهایـد را مطالعـهکنیـد .توصیـه
میشود در صورتی که متایل داشتید کتاب کار آزمون را نیز مطالعه کنید .در آخرین مرحله سعی در جربان عقبافتادگیهایتان

شهـای بـاال ،بخشـی از بودجهبنـدی را کـه در
کنیـد .بـه ایـن معنـا کـه اگـر بـه بودجهبنـدی آزمـون نرسـیدید ،ابتـدا بـا اسـتفاده از رو 
طـی دو هفتـه خواندهایـد مـرور کنیـد و پـس از آن در صـورت داشتن وقـت اضافـه باقیمانـد ٔه بودجهبنـدی را بخوانیـد.

نکته :بـرای آزمونهـای جمعبنـدی در دو هفتـهای کـه فرصت داریـد باید کل خالصهنویسـیها ،حاشیهنویسـیها،
برجستهسـاز یها ،تسـتهای مـارکدار و سـؤاالت قرمـز آزمونهـای قبلی را مـرور کنید.
تـا بـه اینجـا برنامـه شما بـرای دو روز قبـل از آزمـون مشـخص شـده اسـت و امـا روز آزمـون! در روز آزمـون شما بایـد سـه الـی
چهار ساعت را به تحلیل آزمون اختصاص دهید .منظور از تحلیل آزمون این است که از سؤال یک رشوع به تصحیح کردن
سـؤاالتکنیـد .روی شماره سـؤال سـه دسـته از سـؤاالت را بـا ماژیـک قرمـز خـط بکشـید:
 -1سـؤاالتی کـه غلـط زدیـد :بـا خـودکار آبـی راهحـل درسـت و راهحـل غلـط خودتـان را بـا خـودکار قرمـز مقابـل ایـن سـؤاالت
بنویسـید .در مورد دروسـی که راهحل ندارند نیز توصیه میکنیم اسـتدالل غلط خودتان را با خودکار قرمز یادداشـت کنید.
 -2سؤاالتی که نزدید :برای این سؤاالت نیز راهحل درست را با خودکار قرمز مقابل سؤال بنویسید.
 -3سؤاالتی که درست زدید :ولی نکتهدار هستند و ایده آن رس جلسه به ذهنتان رسیده است.
ایـن کار بـه شما کمـک میکنـد تـا اوالً بـا مـرور اشـتباهات قبلـی ،میـزان بیدقتـی خـود را در آزمونهـای بعـد کاهـش دهیـد،
ثانیـاً بـرای آزمـون بعـدی بـا مـرور ایـن سـؤاالت نکاتـی را کـه بلـد نبودیـد را در ذهنتـان تثبیـت کنیـد.
ش رو تغییـرات الزم را در
بـا توجـه بـه نـکات گفتهشـده و بهرهگیـری از راهنامییهـای مشـاورتان سـعی کنیـد بـرای هفتههـای پیـ 
برنام ههـای سـاعتی خـود ایجـاد کنیـد.
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برنـامهریزیساعتـیوحجمی

آیتـم
هــــر
شـب

تــوجـــه :جداول برانمهریزی سـاعیت زیر را در صورت امکان اب نظر و راهمنایی مشـاور خود پر کنید.
تاریخ ----------- :تا -----------

برنامه ساعتی برای دو هفته
روزهایهـفـتـه

دروس

سـاعـت

شـنـبـه
یکشنبه
دوشنـبه
سهشنـبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جـمعـه

برنامـه حجمی بر اسـاس بودجهبنـدی آزمون
نام درس

مباحثی که باید خوانده شود

نام درس

مباحثی که باید خوانده شود

«به خاطر داشـته باش که به منظور دستیابی به موفقیت ،بیشتر از هر چیز دیگری به
اراده و تصمیم درست نیاز داری( ».آبراهام لینکلن)
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 .1جدول پیشبینی فعالیتهای روزانه [ هفته نهم ]
ایامهفتــه

دین و زندگی 1

فارســــی 1

انگــلیسی 1

عـــــربی،
زبان قرآن 1

فیـــزیک 1

ریــاضــی 1

شیمــــی 1

هنـــدسه 1

سایــر دروس

آیتم هرشب

فعالیت

جمع ساعت
مطالعه روزانه

درس

ناممبحث

شـنبـه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

یکشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

دوشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

سهشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

چهارشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

پنجشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

جمعه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست

جمع ساعت مطالعه
هفتگی
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.2جدول ثبت مطالعات هفتگی [ هفته نهم ]
ایامهفتــه
شـنبـه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

چهارشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

پنجشنبه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست
ناممبحث

جمعه

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست

جمع ساعت مطالعه
هفتگی
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دین و زندگی 1

ناممبحث

فارســــی 1

تعداد  تمرین
یا تست

انگــلیسی 1

زمان مطالعه

عـــــربی،
زبان قرآن 1

ناممبحث

فیـــزیک 1

تعداد  تمرین
یا تست

ریــاضــی 1

زمان مطالعه

شیمــــی 1

ناممبحث

هنـــدسه 1

زمان مطالعه
تعداد  تمرین
یا تست

سایــر دروس

ناممبحث

آیتم هرشب

فعالیت

جمع ساعت
مطالعه روزانه

درس

.3ارزیابی هفتگی (تستی ـ تشریحی) [ هفته نهم ]
نام دروس

مبحث
مطالعه شده

میزان مطالعه
(دقیقه)

تعداد تمرین
(تست)

نمره (درصد)

خود ارزیابی
(عالی ـ خوب ـ متوسط ـ ضعیف)

دین و زندگی 1
فارسی 1
انگلیسی 1
عربی ،زبان قرآن 1
فیزیک 1
هندسه 1
شیمی 1
ریاضی 1
سایر دروس
آیتم هر شب

نظرسنجی نسبت به عملکرد در این هفت ه
نمره ( 0تا )20

اولیاء

مشاور

ارزیابی دانشآموز از خود
تصمیم راهربدی

برای هفته آینده

نظر

امضا و تاریخ
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نظر مشاور
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جمله هفته

هرچهیمخواهددلتنگتبگو

نقاط قوت و ضعف

تمصیمات مهم
برای آینده!

رضـایـت هـفـتـه

کارهـا و تکالیـف وقـت گیـر و حجیـم را در طـول هفتـه پخـش کنیـد و از
انجـام آنهـا در طـول یـک روز برپهیزیـد.
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