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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 دهم 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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روشاستفادهازدفرتبرانمهریزی
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
و  پندآمـوز  کوتـاه  داسـتان های  بخـش  ایـن  در  اسـت.  آمـده  مثبـت  انـرژی  عنـوان  بـا  بخشـی  مـاه  هـر  ابتـدای  در 

انرژی دهنـده ای در نهایـت دقـت و بـا مطالعـه ده هـا کتـاب ارزشـمند انتخـاب شـده اند تـا بـا خوانـدن و درک آن هـا گام مثبتـی در 

راه رشد و تعالی بردارید و بر مشکالت این راه غلبه کنید. البته این داستان ها به نحوی تنظیم شده اند که بیشرین تأثیرگذاری 

را در بازه هـای زمانـی پیـش روی شـام داشـته باشـند. 
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ایستگاه آموزش  2
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 حجمی  3
در هـر مـاه دو بخـش بـا عنـوان برنامه ریـزی سـاعتی و حجمـی وجـود دارد. ایـن قسـمت از دفـر برنامه ریـزی بـرای دو 

هفته طراحی شده است. در این قسمت با توجه به روش برنامه ریزی که در بخش بعدی این دفر به شام آموزش داده خواهد 

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. 

دروسساعت روزهای هـفتـه

فیزیک: 2 / فارسی: 1 / شیمی: 2 / زیست: 72شنــبــه

عربی: 1 / ریاضی: 2 / ناگرش: 1 / شیمی: 62یکشنبه

فیزیک: 2 / ریاضی: 1/5 / زبان: 1/5 / زیست : 72دوشنبــه

برنامه ساعتی برای دو هفته
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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.

آیتم هر شب 4
بـه شـام اطمینـان  انتخـاب می کنیـد.  را  رو بخوانیـد  پیـش   بـرای 2 هفتـٔه  بایـد  کـه  آیتـم هـر شـبی  ایـن بخـش،  در 

می دهیم که اگر در سال های پیش  رو مطابق برنامه، آیتم های هر شب را مطالعه منایید، میانگین درصد دروس عمومیتان در 

 tick8 کنکور تا 20 درصد افزایش پیدا می کند. کتاب های آس موضوعی واژگان سطر به سطر دروس فارسی، عربی و زبان و

دروس زبـان، عربـی و ادبیـات موضوعـی جامـع بـه عنـوان آیتـم هرشـب توصیـه می شـود.

آیتـم 
هــــر
 شـب

مباحثی که باید خوانده شودنام درسمباحثی که باید خوانده شودنام درس

درس 1 و 2فارسی )1(

فصل 1شیمی )1(

اکر و انرژیفیزیک )1(

تابعریاضی )1(

برنامه حجمی بر اسـاس بودجه بنـدی آزمون
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جداول 5
در رشوع هر هفته 3 جدول داریم:

جدول 1: جدول هفتگی پیش بینی فعالیت های روزانه است که در آن مطابق بودجه بندی آزمون های رسارسی )که در اینجا 
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 

کافی است که نام مباحث، مدت زمان و تعداد مترین هایی را که می خواهید در هر روز از هفتۀ پیش رو مطالعه کنید در 

خانه های این جدول بنویسید و در آخر مجموع ساعاتی که می خواهید در طول روز مطالعه کنید و هم چنین مجموع ساعاتی 

که می خواهید به هر درس در طول هفته اختصاص دهید، مشخص می شود.

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

ـه
تـ

هف
م 

درسایا

ی فعالیت
ــ

ــ
سـ

فار

ش 
ـار

ــ
ــ

نگ

ی
ـرب

ــ
ــ

ــ
ع

ی
س

ـلی
ــ

نگ
ا

ی
ــ

ــ
ضـ

ریا

وم
ــ

ــ
ــ

دروس اختیــــاریعلـ

ب
ش

هر
م 

یت
آ

ت 
اع

 س
مع

ج
نه

وزا
ه ر

لع
طا

م

زیست 1شیمی 1 ریاضی  1

ـه
ـنب
ش

نام مبحث

زمان مطالعه

 تعداد  تمرین 
یا تست 

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

جدول2: در جدول1، مباحث و مدت زمان های مطالعه را پیش بینی کردیم. حال در جدول 2، آنچه اجرا کرده ایم یادداشت می کنیم.
جدول3: این جدول شامل جداول ارزیابی و نظرسنجی است که در آن دانش آموز مبحث و میزان مطالعۀ خود را نسبت به 

آنچه پیش بینی کرده مقایسه کرده و با فرمول زیر به خود منره می دهد.
= منره )درصد( هر درس ×100

میزان مطالعه

میزان مطالعه پیش بینی شده
 

و در سـتون آخـر ارزیابـی هفتگـی، خـود ارزیابـی کیفـی انجـام می دهـد. هـر فـرد در جـدول نظرسـنجی، بـا توجـه بـه نظـرات اولیـا و  

مشـاور، بـرای هفتـۀ آینـدۀ خـود تصمیـم می گیـرد.

 مبحث نام دروس
مطالعه شده

میزان مطالعه
)دقیقه(

تعداد تمرین 
خود ارزیابینمره )درصد()تست(

)عالیـ  خوبـ  متوسطـ  ضعیف(

فارســــی 

نگـــارش 

عـــــــربی

3.ارزیابی هفتگی )تستی ـ تشریحی( ] هفته اول [
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محل چسباندن کارنامه و نظر مشاور 6
برگـزار  بـار  یـک   هفتـه  دو  صـورت  بـه  کـه  را  خـود  آزمایشـی  آزمون هـای  کارنامه هـای  می توانیـد  قسـمت  ایـن  در 

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 هفته 7
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 قوت 8
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 تقویت کنید. 
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تصمیمات مهم برای هفته آینده 9
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 بگو 10
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 

شامل جزئیات برنامه ریزیتان، احساسات و حالی که در هفته داشته اید، نکات مهمی که در 

برنامـه رعایـت نکرده ایـد و ... باشـد. 

رضایت هفته 11
شـام می توانیـد میـزان رضایـت از کمیـت و کیفیـت مطالعه تـان در طـول هفتـه 

را بـا انتخـاب یکـی از شـکلک های موجـود مشـخص کنیـد. ایـن کار بـه شـام کمـک می کنـد تـا 

اگر در هفته ای از میزان مطالعه خود و یا کیفیت آن رضایت نداشته اید در هفته بعد تالش 

بیشـری کنیـد تـا بـه وضعیـت دلخـواه و مطلـوب خـود برسـید.

مهارت های مطالعه 12
در ایـن بخـش بـه منظـور ارائـه مهارت هـای مطالعـه شـامل روش هـای درس خوانـدن، فنـون افزایـش دقـت و مترکـز، 

ارزیابـی آزمون هـا و ... جمالتـی کوتـاه ارائـه شـده اسـت. 



Mr. Jokar

 اینفوگرایف و
ابرم بندی دروس
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شماره صفحهنام درسردیف

19دین و زندگی )1(1

23فارسی )1(2

26نگارش )1(3

28عربی، زبان قرآن )1(4

33زبان انگلیسی )1(5

37جغرافیای ایران 6

40* هرن 71

43زیست شناسی )1(8

46* تفکر و سواد رسانه ای9

49فیزیک )1(10

51شیمی )1(11

53آزمایشگاه علوم تجربی )1(12

54ریاضی )1(13

57تربیت بدنی )1(14

58آمادگی دفاعی15

61* کارگاه کارآفرینی و تولید16

فهرست دروس

 اینفوگرایف
 و

ابرم بندی دروس

1-توجهداشتهباشیدکهدرهرپایهازدورهمتوسطۀدومتنهایکیازدروسستارهدارتدریسمیشود.
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فارسی )1(
کتاب فارسی 167 صفحه دارد. 18 درس این کتاب در 8 فصل جای گرفته است.

اینک می خواهیم مروری بر محتویات فصل های این کتاب داشته باشیم و سپس به بارم بندی این درس بپردازیم.

فصل اول: ادبیات تعلیمی
یـا مسـئله ای اجتامعـی و  انتقـال موضـوع و مفهـوم رفتـاری، اخاقـی  یـا نویسـنده  از ادبیـات، هـدف شـاعر  این گونـه  در 

انـدرز اسـت. بـه شـیوۀ  پندآمـوز 

درس هـای مربـوط بـه ایـن حـوزه در ایـن کتـاب عبارتنـداز: شـعر چشـمه از نیامیوشـیج، حکایتـی از داسـتان های صاحبـدالن 

اثـر محمـدی اشـتهاردی، بخـش کوتاهـی از قابوس نامـه و روان خوانـی دیـوار از جـامل میرصادقـی.

در خال کارگاه های منت پژوهی به آموزه های زیر می رسیم:

حذف به قرینۀ لفظی و معنوی، حس آمیزی و مجاز.

فصل دوم: ادبیات سفر و زندگی
آثاری که اشخاص با ثبت خاطرات و گزارش احوال خویش یا رشح رخدادهای روزگار و افکار دیگران به جای می گذارند، 

در این فصل قرار دارد.

خواندنی هـای ایـن فصـل بخشـی از سـفرنامۀ نارصخـرسو، حکایتـی از گلسـتان سـعدی، درس آزاد، بخشـی از کتـاب اتـاق 

آبـی سـهراب سـپهری، پیرمـرد چشـم مـا بـود از جـال آل احمـد، می باشـد.

در بخش کارگاه های منت پژوهی این فصل )در قلمرو زبانی - ادبی - فکری( سـعی در جهت فهم بهرت درس ها و بررسـی 

آن ها از زاویه های مختلف شـده اسـت همچنین آشـنایی با کلامتی که دچار تحول معنایی شـده اند و معرفی انواع »واو« 

دراین بخش جای گرفته اسـت.

فصل سوم: ادبیات غنایی
بیـان احساسـات و عواطـف شـاعر یـا نویسـنده دربـارۀ دوسـتی، محبـت، عشـق، شـادی و برخـی مفاهیـم عمیـق عرفانـی در 

گسـرتۀ ادبیـات غنایـی جـای می گیـرد.

فاریس )1(

حسن معقول
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غزل عاشقانۀ مهر و وفا از حافظ، حکایتی از ارسار التوحید، جامل و کامل تفسیر سورۀ یوسف از احمد بن محمد زید 

طوسی و غزل عارفانۀ بوی گل و ریحان ها از سعدی درس های این فصل هستند.

جهش ضمیر ایهام، واژه های دو تلفظی و سجع از آموزه های کارگاه منت  پژوهی این فصل می باشند.

فصل چهارم: ادبیات پایداری
آن چـه کـه مربـوط بـه ایسـتادگی و مقاومـت یـک ملّـت یـا جامعـه در مقابـل تجـاوز بیگانـگان و عوامـل اسـتبداد و اسـتکبار 

داخلـی اسـت، متعلـق بـه ایـن فصـل اسـت. سـتایش آزادی، آزادی خواهـی و دعـوت بـه مبـارزه از درون مایه هـای ادبیـات 

پایـداری اسـت.

شـعر در سایه سـار نخـل والیـت از علـی موسـوی گرمـارودی، حکایتـی از سیاسـت نامه خواجـه نظـام امللـک توسـی، شـعر 

بیـداد ظاملـان و شـعر هـامی رحمـت تشـکیل دهنـدۀ ایـن فصـل می باشـند.

در کارگاه های منت پژوهی با آموزه های جدید »حسن تعلیل« و »استعاره« آشنا می شویم.

فصل پنجم: ادبیات انقالب اسالمی
آثـاری کـه بیانگـر فضـای فرهنگـی، اجتامعـی و سیاسـی جامعـۀ ایـران پـس از انقـاب اسـامی اسـت، در ایـن فصـل جـای 

می گیرند. درس های مطرح شده در این فصل عبارتنداز: دریادالن صف شکن از مرتضی آوینی، حکایتی از ارسارالتوحید 

و روان خوانـی شـیر زنـان ایـران از کتـاب مـن زنـده ام.

شیوۀ باغی از نکات آموزش داده شدۀ این فصل است.

فصل ششم: ادبیات حامسی
حامسۀ هر ملت نشان دهندۀ آرمان های آن ملّت و مجاهدات آنان در راه رسبلندی و استقال است.

این فصل شـامل درس های رسـتم و اشـکبوس و گردآفرید از شـاهنامۀ فردوسـی، حکایتی از گلسـتان سـعدی، شـعر دلیران و 

مـردان ایـران زمیـن از محمـود شـاهرخی اسـت.

شـبکه معنایـی، مـامل و اغـراق از نـکات آمـوزش 

ایـن بخـش  داده شـده در کارگاه منت پژوهـی 

اسـت.

فصل هفتم: ادبیات داستانی
روایـت،  عنـرص  از  بهره گیـری  بـا  کـه  آثـاری 

شخصیت، لحن، زمان، مکان، زاویۀ دید و ... 

بخـش جـای می گیرنـد. ایـن  در  آمده انـد،  پدیـد 

درس هـای ایـن فصـل عبارتنـداز: طوطـی و بقـال 

درس  محسـنی،  اخـاق  از  حکایتـی  موالنـا،  از 

آزاد، داسـتان خـرسو از عبدالحسـین وجدانـی و 

داسـتان طـراران از لطایـف الطوائـف.

تضمیـن، متثیـل و جنـاس تـام و ناقـص از آموزش هـای 

ایـن فصـل اسـت.



25

فصل هشتم: ادبیات جهان
تصویـر  بـه  را  ایـران  فرهنگـی،  جغرافیـای  از  بیـرون  کـه  می شـویم  آشـنا  نویسـندگانی  و  شـاعران  منت هـا،  بـا  فصـل  ایـن  در 

. می کشـند
ایـن فصـل در بردارنـدۀ درس هـای سـپیده دم از مجموعـه سـمفونی پنجـم جنـوب نـزار قبانـی، حکایـت مـزار شـاعر از فرانسـوا 

کوپـه، عظمـت نـگاه از مائده هـای زمینـی آنـدره ژیـد و روان خوانـی سـه پرسـش از تولسـتوی اسـت.

آموزه هـای زبانـی فصـل هشـت عبارتنـد از: مراعات نظیـر، منـادا و نشـانه های آن و مترین هایـی در راسـتای آموزش هـای 

فصـل

در پایان کتاب، نیایشی از مثنوی معنوی موالنا آمده است.

شیوۀ ارزشیابی و بارم بندی این درس مطابق جدول زیر است:
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1/5امالی واژه

4دستور
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ادبی

)5 منره(

3آرایه های ادبی

2حفظ شعر

3
فکری

)8 منره(

4درک مطلب
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انرژی مثبت: 

فرمول موفقیت 
 موفقیت از سه بخش تشکیل شده است: 

 اول مشورت 

 دوم تمصیم 

 سوم انتخاب شایسته 

 »لوپ دووکا« 

ــم  ــتی عظی ــک کش ــار ی ــگ بخ ــر دی ــرای تعمی ــد ب می گوین

ــس از  ــد. وی پ ــوت کردن ــص دع ــک متخص ــاری، از ی بخ

آن کــه بــه توضیحــات مهندس کشــتی گــوش داد، ســؤاالتی 

ــه  ــی ب ــت. نگاه ــار رف ــگ بخ ــمت دی ــه قس ــرد و ب از او ک

لوله هــای پیــچ در پیــچ انداخــت و چنــد دقیقــه بــه صــدای 

ــا  ــی از لوله ه ــه بعض ــتی ب ــوش داد و دس ــار گ ــگ بخ دی

ــه  ــرف جعب ــه ط ــت و ب ــب گف ــر ل ــی زی زد. آن گاه چیزهای

ابــزار رفــت، چکــش کوچکــی برداشــت و بــا آن ضربــه ای 

بــه شــیر قرمزرنگــی زد. ناگهــان تمــام موتــور بخــار کشــتی 

ــد.  ــرف ش ــکل آن برط ــاد و مش ــه کار افت ــل ب ــور کام به ط

روز بعــد کــه صاحــب کشــتی یــک صــورت حســاب هــزار 

ــص  ــون متخص ــد چ ــب ش ــرد، متعج ــت ک دالری دریاف

بیــش از پانــزده دقیقــه در موتورخانــه کشــتی وقــت 

صــرف نکــرده بــود! آن گاه از او ریــز هزینه هــا را خواســت 

ــتاد: ــش فرس ــاب را برای ــورت حس ــن ص ــص ای و متخص

بابت زدن ضربه چکش 0/5 دالر

بابت دانستن محل ضربه 999/5 دالر

ــاند،  ــوب می رس ــه مطل ــه نتیج ــما را ب ــه ش نتیجــه: آن چ
ــه تــالش و فعالیــت ســخت و طاقــت فرســا، کــه  الزامــا ن

آگاهــی و اطــالع از چگونگــی انجــام دقیــق و درســت 

ــت  ــه دس ــرف ب ــود را ص ــر خ ــیاری عم ــت. بس کارهاس

ــا را  ــب آن ه ــیوه ی کس ــه ش ــد ک ــی می کنن آوردن چیزهای

نیاموخته انــد.

موفقیــت و رســیدن بــه اهــداف و خواســته ها دارای اصــول 

و قواعــدی مشــخص اســت. قبــل از هــر اقدامــی بایــد از 

ــد  ــد دقیقــا بدانی ــدا کــرد. شــما بای ــن اصــول آگاهــی پی ای

ــیوه ای  ــه ش ــا چ ــی و ب ــه زمان ــی را در چ ــه کارهای ــه چ ک

انجــام دهیــد تــا بــه نتایــج مــورد نظرتــان دســت یابیــد. 

موفقیت  

امیر اردالن اکبریان
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ایستگاه آموزش 7: برانمه مطالعه روزهای قبل از آزمون
تـا بـه این جـا نحـوه برنامه ریـزی صحیـح بـرای روزهـای هفتـه را یـاد گرفته ایـد و در مـدت چهـار هفتـٔه گذشـته تـالش کردیـد برنامـه خـود 

را به بهرتین شـکل ممکن انجام دهید. اکنون زمان آن رسـیده اسـت که تغییراتی در برنامه خود بدهید. هان طور که گفتیم یکی 

از عواملـی کـه کمـک می کنـد شـا بـه برنامـه خـود پایبنـد باشـید، رشکـت در آزمون هـای آزمایشـی اسـت. بـرای ایـن منظـور توصیـه 

می کنیم حتاً در آزمون های آزمایشـی گاج که به صورت دو هفته یک  بار برگزار می شـوند، رشکت کنید. رشکت در این آزمون ها 

عـالوه بـر این کـه کمـک می کنـد بـه برنامـه خـود پایبنـد باشـید، برنامـه حجمـی شـا را نیـز مشـخص می کنـد؛ در واقـع بودجه بنـدی 

آزمون هـای گاج هـان برنامـه حجمـی شـا خواهـد بـود کـه بایـد تـالش کنیـد تـا در زمان هـای مقـرر آن هـا را مطالعـه کنیـد. بـا رشکـت 

در آزمون هـای آزمایشـی ایـن رضورت بـه وجـود می آیـد تـا تغییراتـی را در برنامـه ای کـه ابتـدا و در اواسـط مـاه بـرای دو هفتـه خـود 

می نویسـید، ایجـاد کنیـد. هـر دو هفتـه یـک  بـار کـه آزمـون داریـد تـا چهارشـنبه قبـل از آزمـون برنامـه شـا بـه هـان شـیوه ای خواهـد 

بود که تا به امروز اجرا می کردید؛ اما برای چهارشنبه و پنج شنبه قبل از آزمون و همچنین روز آزمون برنامه شا تغییر خواهد کرد. 

اولیـن کاری کـه بایـد در ایـن دو روز انجـام دهیـد مـرور خالصه نویسـی ها، حاشیه نویسـی ها و برجسته سـازی هایی اسـت کـه از 

مباحـث آزمـون در دو هفتـه گذشـته نوشـته اید. در گام دوم تسـت های مـارک دار دو هفتـه قبـل را مـرور و دوبـاره حـل  کنیـد. در 

سـومین مرحلـه سـؤاالت قرمـز آزمـون قبـل کـه در روز آزمـون و بعـد از تحلیـل آزمـون مشـخص منوده ایـد را مطالعـه  کنیـد. توصیـه 

می شود در صورتی که متایل داشتید کتاب کار آزمون را نیز مطالعه کنید. در آخرین مرحله سعی در جربان عقب  افتادگی هایتان 

 کنید. به این معنا که اگر به بودجه بندی آزمون نرسیدید، ابتدا با استفاده از روش های باال، بخشی از بودجه بندی را که در طی 

دو هفتـه خوانده ایـد مـرور کنیـد و پـس از آن در صـورت داشـن وقـت اضافـه باقی مانـدٔه بودجه بنـدی را بخوانیـد. 

بـرای آزمون هـای جمع بنـدی در دو هفتـه ای کـه فرصـت داریـد بایـد کل خالصه نویسـی ها، حاشیه نویسـی ها،  نکته:
برجسته سـازی ها، تسـت های مـارک دار و سـؤاالت قرمـز آزمون هـای قبلـی را مـرور کنیـد.

تـا بـه این جـا برنامـه شـا بـرای دو روز قبـل از آزمـون مشـخص شـده اسـت و امـا روز آزمـون! در روز آزمـون شـا بایـد سـه الـی چهـار 

سـاعت را به تحلیل آزمون اختصاص دهید. منظور از تحلیل آزمون این اسـت که از سـؤال یک رشوع به تصحیح کردن سـؤاالت 

 کنیـد. روی شـاره سـؤال سـه دسـته از سـؤاالت بـا ماژیـک قرمـز خـط بکشـید: 

1- سـؤاالتی که غلط زدید: با خودکار آبی راه حل درسـت و راه حل غلط خودتان را با خودکار قرمز مقابل این سـؤاالت بنویسـید. 

در مورد دروسـی که راه حل ندارند نیز توصیه می کنیم اسـتدالل غلط خودتان را با خودکار قرمز یادداشـت کنید. 

2- سؤاالتی که نزدید: برای این سؤاالت نیز راه حل درست را با خودکار قرمز مقابل سؤال بنویسید. 

3- سؤاالتی که درست زدید: ولی نکته دار هستند و ایده آن رس جلسه به ذهنتان رسیده است. 

ایـن کار بـه شـا کمـک می کنـد تـا اوالً بـا مـرور اشـتباهات قبلـی، میـزان بی دقتـی خـود را در آزمون هـای بعـد کاهـش دهیـد، ثانیـاً 

بـرای آزمـون بعـدی بـا مـرور ایـن سـؤاالت نکاتـی را کـه بلـد نبودیـد در ذهنتـان تثبیـت کنیـد. 

بـا توجـه بـه نـکات گفته شـده و بهره گیـری از راهنایی هـای مشـاورتان سـعی کنیـد بـرای هفته هـای پیـش  رو تغییـرات الزم را در 

برنامه هـای سـاعتی خـود ایجـاد کنیـد. 
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آیتـم 
هــــر
 شـب

برانمه ریزی ساعیت 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

»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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1. جدول پیش بینی فعالیت های روزانه ] هفته نهم [
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2.جدول ثبت مطالعات هفتگی ] هفته نهم [
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 مبحث نام دروس
مطالعه شده

میزان مطالعه
)دقیقه(

تعداد تمرین 
خود ارزیابینمره )درصد()تست(

)عالیـ  خوبـ  متوسطـ  ضعیف(

فارســــی 

نگـــارش 

عـــــــربی

 انگــلیسی

ریاضی

علوم

ری
تیا

اخ
س 

درو

زیست 1

شیمی 1

ریاضی 1

آیتم هرشب

نظرسنجی نسبت به عملکرد در این هفته 
امضا و تاریخنظرنمره )0 تا 20(

اولیاء
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مشاور
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 تصمیم راهربدی

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