
 

 

  



 

 نام خدابه    

 آموزان عزيز:، دانشاولياي گرامي  

و موفّقيّت روز افزون براي  سالمتبا سالم و آرزوي  

فرزندان اين مرز و بوم، مدرسه جهت شناخت و شكوفايي هرچه 

گويي به نيازهاي آنان آموزان و پاسخبيشتر استعدادهاي دانش

هاي فوق هاي گذشته اقدام به برگزاري كالسهمچون سال

نموده است. شركت در اين  «آموزشي، ورزشي» برنامه

توانند بر آموزان ميدانش است و اختياريها كالس

هاي آموزشي يا تركيبي از كالسي خود در هر يك عالقهاساس

 و ورزشي شركت نمايند.

ي نكات زير آموزان عزيز پس از مطالعهضروري است دانش

و مشورت با اولياي محترم با توجّه به توضيحات هر قسمت فرم 

بخش به  24/10/98سه شنبه تا تكميل ونام را ثبت

 تحويل نمايند. پرورشي 

 

 

هايي فرم جهت محدود بودن فرصت كالس بندي ،به 

 د شد.نكه با تأخير ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواه



 

 عمومي : نكات مهم و

 لذا  كالس وجود ندارد. جابجايي امكان تغيير و ،نامثبت آوري فرمبعد از جمع

مندي شخصي نسبت ه است پس از اطمينان از محتواي دوره و عالق خواهشمند

 نام اقدام نماييد.به ثبت

 گردد:شنبه، به شرح زير برگزار ميهاي فوق برنامه در روزهاي پنجكالس 

 12:25تا  10:35 ساعت :آموزشي كالس  

  (دقيقه اي 20دقيقه كالس با يك تفريح  90)

  4توضيحات در جدول صفحه    

 تا آخر 42در صفحات توضيحات   : رزشيهاي وكالس 

 هاي جاري مدرسه بوده و حضور در تمامي ها مانند كالسمقررات اين كالس

 باشد.جلسات ضروري مي

 ها اختياري است شركت در اين كالس. 

 شود و مدرسه تلقي مي ي انصراف از كالسو جلسه به منزلهبيش از د غيبت

 آموز در جلسات بعدي جلوگيري نمايد.تواند ازحضور دانشمي

 در كالس را نداشته باشد،  آموز به هر علّتي امكان شركتدر صورتي كه دانش

 بايد قبالً با نظامت مدرسه هماهنگي نمايند.ايشان مياولياي

 نفر و  10حداقل  ) بسته به نوع ، موضوع و ...(  اي آموزشيهظرفيت كالس

 باشد.نفر مي 14حداكثر 

 باشد.برقرار مي12:40شنبه ساعت سرويس اياب و ذهاب مدرسه روزهاي پنج  

 آموزاني كه از سرويس براي بازگرداندن دانش شود)از اولياي گرامي تقاضا مي

 د.(ننماي اقدامدقيقه بعد از اتمام كالس  15كنند حداكثر تا استفاده نمي

 شود.برگزار مي ههفت 11در دومترم  فوق برنامه آموزشي هايكالس 

 شنبه تعطيل است.ناهارخوري مدرسه روزهاي پنج 

 3/11/98 دوم ترمهاي آموزشي شروع كالس 

 باشد.مي  11/2/99و پايان آن 



 

 آموزشي: فوق برنامه 

پذيرش برنامه آموزشي به ترتيب منوط به هاي فوقشركت در كالس 

 باشد.مي رضايت كتبي از وليو در كالس بندي ، موافقت معلّم راهنما، 

و اطّالع از محتوا وشرايط  1ي ي دقيق جدول شمارهمطالعهپس از 

عالقه و را براساس كالس ها عنوان از  2انش آموزان د ها،كالس

نام را نام درج مي نمايند و فرم ثبت اولويت، انتخاب و در فرم ثبت

پس از تكميل در زمان مقرر به دفترمعاونت پرورشي  تحويل خواهند 

 داد.

كن مم دقيقه اي( 90فقط يك زنگ آموزشي )با توجه به برگزاري  

است دانش آموز در اولويت دوم خود پذيرفته شود يا در هيچ كالسي 

 : پذيرفته نشود لذا 

رط نمره و ... كه كالس به شرايط اختصاصي مانند ش انتخابدرالف( 

 هر كالس آمده توجه شود.در انتهاي توضيحات 

با رعايت شرايط و عالقه اولويت اول ، هم مثلب( اولويت دوم 

 انتخاب شود.

نموده شركت  قبالهايي كه توانند دوباره در كالس آموزان نميدانش 

  .اند ثبت نام نمايند 

 (.پيشرفته ي آن ارائه شده استغير از مواردي كه سطح )

اگرهردوكالس انتخابي شما داراي شرط ورود يا نمره و... باشد ،  

لذا سعي كنيد شانس پذيرفته شدن شما در كالس ها كمتر خواهد شد.

 انتخاب هايتان متنوع باشد.

 
 



 

 عناوين كالس هاي فوق برنامه آموزشي-1جدول شماره 

 98-99  دومترم               دبيرستان روزبه دوره اول

 توضيحات پايه دنام استا عنوان كالس رديف

آموزش اسكرچ  1
(Scratch) 

 6توضیح در صفحه  ششم اساتيد گروه راهبري

2 
 ماينكرفتآموزش 

(Minecraft )پيشرفته 
 7توضیح در صفحه  هفتم اساتيد گروه راهبري

 پاپيه ماشه 3
 جناب آقايان

 9و 8 توضیح در صفحه هشتم و .دالور 

 حجم و ماكت 4
 جناب آقايان

 23و 22توضیح در صفحه  هشتم محمدي –مصلح 

 11توضیح در صفحه  هفتم جناب آقاي تقي زاده 1حساب  تكميلي  5

 12توضیح در صفحه  ششم جناب آقاي نصيريان سازه  ماكاروني 6

 13توضیح در صفحه هشتم جناب آقاي رزاقي 2سرگرمي هاي فيزيك 7

 21توضیح در صفحه  ششم جناب آقاي پاكروان طراحي نقاشي 8

 قرآن 9
 )روانخواني و تجويد مقدماتي(

 19توضیح در صفحه  ششم و هفتم جناب آقاي مير باقري

10 
كارگاه گرافيك 

 مقدماتي
 18توضیح در صفحه  هشتم اساتيد گروه راهبري

 10توضیح در صفحه  هفتم و هشتم جناب آقاي نورصالحـي 2نجوم  11

 14توضیح در صفحه  هشتمهفتم و  جناب آقاي فيضي اقدم نقوش هندسي 12

 20توضیح در صفحه  ششم جناب آقاي كالهدوز معرق 13

 15توضیح در صفحه  تمهش جناب آقاي ولي نژاد 2هندسه تكميلي 14

 هنر قطّاعي 15
 جناب آقاي مقدم

جلسه به  سهآقاي بني طبا 
عنوان استاد مهمان در كالس 

 حضور مي يابند

 17و16توضیح در صفحه  مشترك پايه ها



 

 

 مــر مهـذكّـت

آموزان، اطّالعيه مربوط جهت نام و كالس بندي دانشپس از قطعي شدن ثبت 

 شود.مياولياي گرامي ارسال 

 هاي فوق برنامهي ارزيابي كالسشيوه

  و  اختصاص يافته برنامه آموزشيفوق ي امتياز برا 400در كارنماي امتيازي

كننده آموزان شركتبه دانش« ورزش تخصصي كارنماي امتيازي» در بخش 

 گيرد.امتياز تعلّق مي 200هاي ورزشي تا سقف در كالس

 است از:ها عبارت موارد ارزيابي كالس

 و نقص تكليف وموارد  شامل نداشتن تاخير و غيبت در كالس فعالحضور

  انضباطي 

 آموز كه بر اساس نظر مربّي نسبت به ميزان مشاركت دانش فعّاليّت در كالس

 پذيرد.ها و به صورت كيفي ارزيابي انجام ميدر هر كدام از كالس

 باشد و به آموز ميهاي دانشكه همان ارزيابي نهايي از آموخته ارزيابي مربّي

عملي در پايان دوره در نظر گرفته ارزيابي محصول نهايي وصورت آزمون و يا 

 .شودمي

 

 

 

 



 

 

 از سري كالس هاي رايانه اي آموزش اسكرچ

نويسي كه نويسي تصويري است. احساس نياز به يك زبان برنامهاسكرچ يك زبان برنامه

 ي آن ساده باشد، منجر به پديد آمدن اسكرچ شد. نويسي بوسيلهآموزش برنامه

در اسكرچ شما به جاي كد 

زدن به معناي عام آن، با 

هايي مواجه هستيد بلوك

كه همان كار كد را به 

هاي ديگر انجام مانند زبان

كالس به  نيدر ادهد. مي

برنامه اسكرچ كه  لهيوس

برنامه  يكيگراف طيمح كي

بلوك  لهيبه وس يسينو

. ميريگ يم اديو ... را  if ،for ،functionمثل  يسيدر برنامه نو يمقدمات ميهاست، مفاه

 يها ينسبتا ساده به حل مسائل و طراح يها تميالگور يساز ادهيو پ يريادگيبا  نيهم چن

كشش دانش  ني. درصورت عالقه و هم چنميپرداز ي( ميباز كي يطراحخالقانه )مثال 

 تر شوند. دهيچيتوانند جذاب تر و پ يخالقانه م يها يآموزان، طراح
 

 در سطح پيشرفته تر از آنچه در سال پنجم آموخته ايد ارائه مي شود و طي اين كالس

 آن با ربات هاي ويژه اين برنامه نيز كار خواهيد كرد.

گذشته به عنوان مالك در نظر  و ترم در صورت زياد بودن متقاضيان ، نمره سال

 گرفته  مي شود. 



 

 

 آموزش

 ماينكرفت
 از سري كالسهاي رايانه اي  پيشرفته

 مي آشنا بازي از اي پیشرفته هاي جنبه با آموزان دانش ، بازي متوسط و مقدماتي مراحل طي از پس

 .برسانند اتمام به را دوره اهداف هیجان، و رقابت همکاري، با توام فضايي در كنند مي وتالش شوند

 به اختصار به ادامه در كه است شده گرفته نظر در دوره اين براي كلي موضوع دو منظور اين به نیل براي

 .شد خواهد پرداخته يک هر

انواع آوري جمع به آموزان دانش آن طي در كه است ماجراجويانه داستان يک بر مبتني اول موضوع 

 پاي از را آن بتوانند يکديگر همکاري با و بروند اژدها با رويارويي به تا پردازند مي آنها ارتقاي و ابزارها

 كافي، مهارت و قدرت كسب براي يکديگر با آموزان دانش تعامل بخش، اين اجراي ي الزمه .درآورند

 است.  پیشرفته نیازهاي تا اولیه نیازهاي شامل نیازها تمامي تأمین و منابع مديريت گروهي، كار تمرين

كه "پشت الک" يک كمک به آموزان دانش .است منطقي تفکر و نويسي برنامه بحث دوم، موضوع 

 هاي ساختمان يا ها سازه و پرداخته مختلف هاي برنامه نوشتن به كند، اجرامي را آنها هاي برنامه

 براي مدرسه سیاست راستاي در موضوع اين .مي كنند ايجاد خودكار صورت به را بزرگ و كوچک

 در و scratch نويسي برنامه كه است مختلف هاي زبان به برنامه نوشتن جهت منطقي تفکر يادگیري

  .آيند مي حساب به سیاست اين نمودهاي ترين مهم از python ادامه

 مي تقويت و كرده ايجاد آموزان دانش در را تفکر اين نیز ماينکرفت در "پشت الک"با نويسي برنامه

 صورت به واقعي دنیاي در را آن خروجي )است متني صورت كه به( برنامه نوشتن از پس آنها و كند،

 است، نويسي برنامه نوع اين توجه مورد بسیار مزاياي از امر اين كه كنند؛ مي مشاهده گرافیکي عیني

 برنامه هاي زبان ساير گرافیکِ بدون و متداول معمولي، هاي محیط از دور به و شاد فضايي در كه چرا

 مسائل با مواجهه در و كرده، حل را آن هاي مثال شده، آشنا منطقي تفکر نوع با آموزان دانش نويسي،

 را آن به مربوط برنامهي كرده، ايجاد خود ذهن در را مساله flowchart توانند مي راحتي به جديد

 به عنايت با و رو اين از .نمايند مشاهده درک قابل و واقعي عیني، كامالً صورت به را آن خروجي و نوشته

 دانش براي نیز فکري خط اين افزارها، نرم ساير به نسبت نويسي برنامه نوع اين فراوان مزاياي

  .شد خواهد پیگیري مناسب نتیجه ي حصول تا دوره اين در و شده گرفته نظر در آموزان
 براي اين دانش آموزان است: نفر( 30)دو كالس با ظرفيت  پيشرفتهماينكرفت 

 روزبه بوده اند.هفتمي هايي كه سال گذشته در مدرسه -1

 هفتمي هاي جديدالورودي كه ترم گذشته ماينكرفت مقدماتي را گذرانده اند.-2

  اين كالس توسط معلمان رايانه انجام مي شود.توجه: تاييد نهايي حضور داوطلبان در 



 

 

 پاپيه ماشه

 

 

 

 

 

 

 

 پاپيه ماشه بر خالف اسم فرانسوي آن هنري است

 قرن در ايران سابقه دارد و از ايران 6كه بيش از  

 به كشورهاي اروپايي راه يافته است. 

اساس اين هنر بر اساس استفاده از كاغذ يا خمير كاغذ يا دستمال كاغذي يا كاغذ هاي تزييني 

 يا روزنامه هاي قديمي يا ... است.

  كنند و با پذير درست ميشكلدر بخشي از اين هنر، با استفاده از كاغذهاي باطله، خميري

هاي هاي تزئيني، ظروف، ماسكهاي متنوعي مانند آباژور، جعبهآن خمير اشكال و حجم

هاي جواهرات زيبا ها و جعبهكنند. قلمدانهاي زيبا رنگ ميسازند و بارنگنمايش و... مي

 آيد.مي رود با همين هنر پديدو نقاشي شده كه جزو صنايع دستي اصفهان به شمار مي

  در بخشي ديگر با كاغذهاي پرينت شده يا كاغذ كادو يا دستمال كاغذي يا

كال چوبي و يا سفال را تزيين و دستمال سفره طرح دار ، سطح جعبه ها يا اش

ترميم مي كنند كه حاصل آن اشكال جديد ، زيبا و ارزشمندي است كه اثري از 

 هنر و زحمت شما در آن نمودار است.

  )اين تكنيك را دكوپاژ هم مي گويند ( 



 

 

از اين هنر براي ترميم و تزيين وسايل چوبي قديمي مانند صندلي كشو ، كابينت و ... 

 استفاده كرد. هم مي توان

 براي ديدن سه نمونه زيبا از اين هنر به دفتر پرورشي مراجعه فرماييد.

پروژه را انجام خواهد داد كه لوازم  3تا  2در طول دوره هر دانش آموز  لوازم مورد نياز:

و ابزار مورد نياز براي اولين كار را مدرسه در اختيار او قرار مي دهد ولي لوازم كارهاي 

عدم تهيه اين بديهي است  ايستي از فروشگاه هاي هنري يا ... تهيه نمايد.بعدي را ب

 راف از ادامه ي كالس خواهد بود.ـلوازم به منزله انص

  



 

 

  2نجوم 
كيهان شناسي و آشنايي با تقويم 

نجومي سر فصل مطالبي است 

براي كساني كه به آسمان ، اين 

ظمت خداوند با نگاه مخلوق پرع

 دقيق و علمي مي نگرند.

بررسي آخرين اخبار فضا پيماها ، نمايش فيلم ها و عكس هاي جذاب از آسمان 

و بررسي علمي پديده هاي نجومي از جذابيت هاي اين  در هر جلسهبيكران 

 كالس است.

 

 

 

 

 

 

 

 شركت نمايند: 2افراد مي توانند در كالس نجوم اين -1 

 اند. الف( هفتمي هايي كه ترم اول امسال كالس درسي نجوم داشته

 ب( هشتمي ها ) به شرط اينكه ترم اول فوق برنامه ، كالس نجوم را نگذرانده اند.(

 



 

 

      1ساب تكميلي ح 

 ويژه كالس هفتم

 

 

 

 

 

 

اين كالس همان گونه كه از اسمش پيداست قرار است به مباحث تكميل 

 ) بر پايه ي كتاب هاي بين المللي كانگورو(كننده درس حساب بپردازد

و تالش مي كند دانش آموزان عالقمند و  !!!جبراني يا تقويتي نيستيعني 

 پر توان را به دنياي شيرين و جالب رياضيات دعوت كند.

 حضور در اين كالس به شرط رسيدن نمره

 حساب ترم اول شما به حد نصاب كالس است.



 

 

     سازه   

 ماكاروني  
اين رشته ي جذاب كه چند سالي است جاي خود را بين دانش آموزان و 

دانشجويان باز كرده و حتي مسابقات در سطح دانشگاه ها دارد ، عالوه 

و مهارت افراد ، با تكيه بر محاسبات دقيق  بر  سرگرمي و تقويت دقت

هندسي    مي تواند سازه هايي توليد كند كه به عنوان نمونه ي كوچك 

 براي سازه هاي فلزي مهم مانند پل ها و ... به حساب آيد.

دانش آموزان در 

اين كالس با 

ابزار و وسايل 

ساده ي اين كار 

آشنا مي شوند ، 

روش اتصال 

رشته هاي 

و دست سازه هايي  توليد مي كنند ماكاروني به يكديگر را ياد مي گيرند 

كه مرحله به مرحله پيچيده تر و دقيق تر مي شود و در نهايت با تمرين 

كار گروهي و مشترك بر روي يك پروژه ، مهارت هاي الزم براي 

 مي نمايند.  فعاليت هاي آزاد و بيروني در اين رشته را كسب



 

 

 سرگرمي هاي 

  2فيزيك

 )پايه هشتم(
    م و قوانين پيچيده ي فيزيك مي خواهيم مفاهي

 را لمس كنيم!

مي خواهيم فرمول هاي دقيق فيزيكي را به جاي كاغذ ، اين بار در 

 آزمايشگاه اثبات كنيم!

 مي خواهيم با كمي خالقيت ، تعدادي ابزار و مقداري از مواد گوناگون ،

هم آنچه در كتابهاي درسي خوانده ايم را باز سازي كنيم و از اين كار ، 

 لذت ببريم و هم بر معلوماتمان بيفزاييم و هم ...

در اين كالس زير نظر استاد ، ابزارهاي ساده ساخته مي شود، آزمايشهاي 

ساده ولي دقيقي توسط خود دانش آموزان انجام مي گيرد و قوانين فيزيكي 

 موجود در آن آزمايش مورد بررسي قرار مي گيرد.

م و عمل و لذّت دانستن و وند علاين كالس فرصت خوبي است براي پي

 توانستن و در نهايت ساخت منجنيق ) پرتابگر(!!!

در صورت زياد بودن تعداد متقاضي 

 اين كالس، مالك انتخاب نمره ي علوم 

 خواهد بود. ترم اول 



 

 

  نقوش هندسي

حتما شما هم بارها محو تماشاي نقش 

هاي زيباي هندسي بر پنجره هاي قديمي 

يا كاشي هاي رنگي شده ايد در اين 

روش و تكنيك كشيدن اين كالس با 

نقوش كه گره چيني نام دارند آشنا مي 

شويد و مي توانيد از آنها براي خلق 

تابلوهاي زيباي هنري يا تزئين صفحات 

 و... استفاده كنيد.

اين درس در واحد هاي دانشگاهي رشته هاي هنر ، گرافيك و معماري نيز تدريس 

 مي شود.

 حضور در اين كالس به

كساني كه مي خواهند 

محاسبات هندسي دقيق را در 

قالب جذاب هنر و در دنياي 

نند و همچنين رنگ ها تجربه ك

شركت كنندگان كالس قطاعي 

 هاي گذشته توصيه مي شود. سالو ويتراي 



 

 

هندسه 

 2تكميلي
 تمويژه پايه هش

 گويند افالطون بر سر در آكادمي خود نوشته بود :

 «وارد نشود ، هر كس هندسه نمي داند »  
زيباي موجود در هندسه فقط علم خطوط و زوايا و دواير و ... نيست. هندسه كشف راز و رمز 

 هستي است.

 با چشم بينا به هر كجاي طبيعت كه بنگري نظم هندسي ، تقارن و... ميتواني ببيني .

 و آموختن علم هندسه كمك مي كند تا ادراك ما از اين زيبايي ها بيشتر شود.

كالس تقويتي يا جبراني نيست بلكه به دانش آموزان مستعد و  2كالس هندسه ي تكميلي 

 د كمك مي كند مباحث كامل تر كتاب درسي را پيگيري كنند و بياموزند.عالقمن

 

 

 در صورتي

نمره  الس زياد باشد بر اساس كه تعداد متقاضي اين ك

 انتخاب صورت مي گيرد.  ،هندسه ترم اول



 

 

  ) كاغذ بري يا كوالژ(قطّاعي هنر
هنر قطاعي يا كوالژ همان بِبُر و بچسبان! است 

 اما دقيق تر ، فني تر و با  محصوالت زيباتر!

همه ي ما تجربه ي زيباي كاردستي با كاغذ و 
مقوا و چسب و قيچي را داريم ، اما جالب است 

 بدانيد كه: 

همين تجربه هاي ساده ،  قدم هاي اوليه ي يك هنر  -1
ساله است كه از كشور چين به ايران آمده و به كوشش  600

هنرمندان ايراني  پيشرفت كرده و  از كشور ما به تركيه و 
 و لهستان و... صادر شده  است.مجارستان 

آثار فاخر و ارزشمند قطاعي هنرمندان ايراني جزو  -2
گرانترين آثار موزه هاي 

 معتبر ايران و جهان است.

مواد اوليه و ابزار اين  -3
نسبت به  هنربسيار ساده و

ارزان و در  ديگر هنرها، 
 دسترس است. 

در اين كالس دانش آموز مي 
آموزد كه با كاغذ و مقواهاي رنگي 

ابتدا يك يا دو كارت تبريك زيبا 



 

 

،  اشكال زيباي هندسي را خلق مي كند بسازد ، سپس با قرينه بري 
و در ادامه با مهارت بيشتر به خلق يك يا دو تابلوي زيباي 

 خوشنويسي يا نقاشي با برش هاي دقيق اقدام مي كند.

اساتيد و دانش آموزان ترم  مي توانيد براي ديدن آثار هنر قطاعي

     گذشته  ، به دفتر پرورشي مراجعه كنيد.

   برگ(  10نياز: مقوا در رنگ هاي مختلف)حداقل لوازم مورد

چسب مايع و -درجه 30و يدك تيغ  دسته تيغ كاتر كوچك

   جامد)ماتيكي( و لوازم التحرير

 

 

 

 

 قطاعي حجمي                               قطاعي قرينه بري              

 ابلوي قطّاعي ت

 اثر  خط و نقش

 سيد مهدي بني طبا

 اثر برگزيده 

 بين المللي  قرآن نمايشگاه

 95سال  

http://graphic.ir/component/joomgallery/طرح معرق/moaragh-image_43-5003


 

 

 كارگاه گرافيك مقدماتي
 از سري كالس هاي رايانه اي

 
 

 

 

 

توسط  كه است گرافيكي پردازشگرهاي illustrator  و فتوشاپ افزارنرم دو

 يا و بازسازي ويرايش، تركيب، ايجاد، براي و يافته گسترش Adobe شركت

 افزارهاي نرم دسته از دو اين. روندمي كار به هانگاره و هاعكس دگرگوني

Image Editor افزارها نرم اين كمك به كه معنا اين به باشند، مي 

 خلق هاآن درون در تصاويري حتي و نمود ويرايش تصاوير روي بر توانمي

 . نمود

 تأمين همچنين و گرافيكي آثار خلق و توليد براي افزارها نرم اين يادگيري

 .بود خواهد كاربردي بسيار روزمره ايرسانه نيازهاي
 

 در صورت زياد بودن متقاضي بر اساس عملكرد كالس هاي رايانه اي

 گزينش خواهد شد. گذشته ترم هاي             



 

 

  قرآن
 روانخواني و تجويد مقدماتي

 

هاي مربوط به در اين كالس نكات مقدماتي تجويد قرآن و مهارت 

هاي اين آموزان با زيباييگردد تا دانشخواني و ترتيل بيان ميروان

 كتاب آسماني بيشتر مانوس شوند. 

عالوه بر آن آشنايي با شاهكارهاي تالوت قرآن اساتيد ايراني و مصري  

و دانستني هايي در باره ي قرآن نيز بر محتواي اين كالس مي افزايد 

 ..و 

توفيق شاگردي در مكتب انسان ساز قرآن و قدم گذاشتن در راه سعادت دنيا  

 و آخرت در اين كالس فراهم است.

 گردد.القمندان به قرآن توصيه ميي عحضور در اين كالس به همه 

 

 



 

 

 قعرّمُ
معرق در معناي كالم اصوالً هر چيز 

رگه دار را گويند. ولي مفهوم آن در 

ديگر از جمله عاج،  موادر دادن تكه هاي رنگين چوب و اين نوع هنر در كنار هم قرا

 به طوري كه طرح مورد نظر حاصل شود. مانند پازل صدف، فلز و... 

اين هنر در آغاز براي تزئين سطح ميز،   

بوفه، در و تكيه گاه صندلي به كار برده 

لي امروزه از كارهاي ساده ي شد و

 حجمي 

و كاردستي تا تابلوهاي بسيار نفيس و 

 ارزشمند هنري را در بر مي گيرد.

جالب است بدانيد در اين هنر به جاي 

استفاده از رنگ ، از چوب درختان 

مختلف كه هر كدام رنگي خاص دارد 

 استفاده مي شود. 

در اين كالس قدم هاي اول اين هنر را برمي داريم :آشنايي با ابزار و مواد مانند 

هاي ظريف و دقيق و اليي و... و مهارت در برشكمان و ارّه مويي و تخته سه

ساخت و نمايش تابلوهاي زيباي مشبك و خوشنويسي 

اليي و چوب هاي يا حجم و اشياء و نقوش با تخته سه

كالس پيشرفته ي معرق در اردوي .رنگي 

 تابستاني برگزار مي گردد



 

 

 طراحي نقاشي
نقاشي امروز به عنوان رايج ترين هنر تجسمي و 

ها ، داراي گرايش ها و زبان مشترك بين انسان

آموزان عالوه بر آموزش مباني و تكنيك هاي متعددي است.در اين كالس دانش

مي شوند و بسته به  اصول نقاشي )نور ، پرسپكتيو و...( با بعضي تكنيك ها آشنا

 مي پردازند.  ي خود به خلق آثار هنريعالقه

ضمنا دانش آموزاني كه در سطح باالتري 

قرار دارند مي توانند با راهنمايي هاي 

استاد كالس به خلق آثار هنري مشغول 

 شوند.

اگر ترم قبل هم در اين كالس 

بوده ايد مي توانيد با ادامه ي آن 

در سطح پيشرفته تري هنرنمايي 

 كنيد.



 

 

حجم و 

 ماكت

اگر روزي دبيرستان روزبه در 
آموزان بخواهد كه فراخواني از دانش

شما چه ، ندآموزان طراحي كننشبراي تمام كاركنان و دا« ليوان»يك 
؟ قطعا بايد جوري باشد كه بتوانيم در آن ليوان دهيدطرحي را پيشنهاد مي

اي دارد؟ آيا باوقار و رسمي است يا آب بنوشيم! اما اين ليوان چه قيافه
 كوچك است كه به راحتي در جيب جا شود؟

 

حاال فرض كنيد موسسه روزبه در 
فراخواني از ما بخواهد كه برج جديد 

 موسسه را طراحي كنيم. 

از « ساختمان»نماي اين 
چوب و آجر است يا سنگ و بتن؟ آيا 

اين برج توانايي تحمل وزن باد و 
 زلزله را خواهد داشت؟ 

ها با ساختن يك ي اينهمه
 كوچك قابل بررسي است!« ماكت»

 

در كالس حجم و ماكت دست به 
ماكت  كمي چسب ، بالحي كه در اختيار داريم و تا با مصاشويم كار مي



 

 

هايمان را بسازيم. البته ساختن نيمي از كار است. چرا كه پشت هر طرح
 است! « طراحي»ساختني فكري نهفته است و اسم آن فكر 

 

 نكات:

 اين كالس به همه آنهايي -1

 كه به دنبال خالقيت و ابتكار 

 و تلفيق علم و هنر هستند 

 توصيه مي شود.

 بخشي از ابزار و مواد  اين -2

 كالس توسط مدرسه 

 دراختيار شما قرار مي گيرد 

 و بخشي از مواد مورد نياز نيز 

 بايستي توسط خود شما تامين

 گردد. 
 

 



 

 

   فوق   

 برنامه 

 ورزشي

 ولي گرامي ، دانش آموز عزيز:

ورزشي طبق جدول ذيل احتراما به اطالع مي رساند كالس هاي فوق برنامه  

 برگزار مي گردد:

 98-99 دومسال هاي ورزشي نيمجدول كالس

 مربيان ساعت سطح رشته
 2دبيرستان 1دبيرستان

 ظرفيت پايه ظرفيت پايه

 پيشرفته بسكتبال
12:45 

 14:15تا 

آقايان 
 نظاميدانش

 مداح

 ششم
 هفتم
 هشتم

12 
 نهم

 دهم

 يازدهم

12 

مدرسه 

 شنا
 چهار شنا

12:45 
 14:30تا 

آقايان 
 رهنمايي
 نديمي

 ششم
 هفتم
 هشتم

20 
 نهم

 دهم

 يازدهم

20 

 پيشرفته فوتبال
14:15 

 16تا 
 آقاي گلياري

 ششم
 هفتم
 هشتم

12 
 نهم

 دهم

 يازدهم

12 

 

 

 

 



 

 

   :دي 30دي تا دوشنبه  28 شنبهروزهاي ثبت نام  

  : عصر 17تا  16صبح   و   8تا  7ساعت ساعات ثبت نام 

 ورزشگاه بامداد: محل ثبت نام  

 ريال 2100000 :هزينه هركالس ورزشي 

  ريال  2500000 :كالس شنا هزينه 

  تذكرات:

 سطحي،  پيش نياز جهت بهبود كيفيت آموزشي و هم

 باشد:زير ميهاي كالس هاي ورزشي، داشتن مهارت

 نيازپيش كالس نام رديف

1 
بسكتبال 

 پيشرفته
 گام/ شوت جفت/ قوانين بسكتبالسه

 چهارشنا به باال تيم شنا 2

 بالفوت 3
 كنترل كامل توپ) استپ( 

 ) دريبل( حمل توپ-شوت زدن

شود. لذا در ها با توجّه به سطح آموزشي مشخّص شده برگزار ميكالس

 گيرد.اوّل تعيين سطح توسط مربّي انجام ميدر جلسه نياز صورت 

  آموزاني كه زودتر ثبت نام دانش، 1با توجه به ظرفيت مقطع دبيرستان دوره

 از اولويت برخوردار هستند. نند،ك

 باشد.هاي جاري مدرسه ميهاي ورزشي همانند كالسمقرّرات كالس 

باشند. توانند از منزل غذا همراه داشته آموزان براي صرف ناهار ميانشد 

 ضمناً امكان سفارش ساندويچ در رستوران ورزشگاه بامداد وجود دارد. 

 شنبه تعطیل است.() ناهارخوري روزهاي پنج 



 

 

 عهده اولياي گراميه آموزان پس از پايان كالس ورزشي ببرگشت دانش 

 .است

 است   88054245   تلفن ورزشگاه بامداد. 

  كننده آموزان شركتدانشبه « ورزش تخصصي كارنماي امتيازي» در بخش

 گيرد.امتياز تعلّق مي 200هاي ورزشي تا سقف در كالس

 هفته 10دوم به مدت سال ّبرنامه ورزشي نيمهاي فوقكالس  

 ادامه دارد. 4/2/99شنبهپنجشود و تاآغاز مي3/11/98شنبهپنجاز تاريخ  

 باشد.از كالس مي غیبتدقیقه به منزله  15تاخیر بیش از 

 


