
 
 

 

 1398-99 دوم سال نيم

 پايه دهم

 هايكالس

 برنامهفوق

 دبيرستان روزبه
)دوره دوم(



 ه نام خداب
 

 :دهمياي محترم پايه اولآموزان عزيز، دانش

آموزان عزيز و دانشهاي گذشته جهت شكوفايي هرچه بيشتر استعدادهاي دبيرستان روزبه همچون سال

ها اختياري نموده است. شرکت در اين دوره هاي فوق برنامهپاسخگويي به نيازهاي آنان اقدام به برگزاري دوره

ها شرکت نمايند. ضروري است که خود در اين دوره عالقه توانند بر اساسآموزان مياست و دانش

مراجعه کرده و  2به سايت دبيرستانها با توجّه به توضيحات برنامهو آموزان عزيز با خواندن نكات زير دانش

 24/10/89شنبه سهتاريخ نام نمايند. مهلت ثبت نام تا در قسمت فوق برنامه پايه نهم اقدام به تكميل فرم ثبت

 ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.تكميل گرددهايي که با تأخير .  به فرمباشدمي 14ساعت 

 است پس  لذا خواهشمند کالس وجود ندارد. جابجايي امكان تغيير و نامثبت آوري فرمبعد از جمع

 نام اقدام نماييد.از حصول اطمينان از محتواي دوره و عالقمندي شخصي نسبت به ثبت

  مدت بوده و  درازفيزيك وکامپيوتر هاي رياضي، شيمي، ريزي گروه انديشه براي گرايشبرنامه

ساله  ها شرکت نموده و در پايان دوره سهتوانند در دورهها ميمند بر اساس ارزيابيآموزان عالقهدانش

نياز هاي گروه انديشه پيشههاي مطلوب علمي برخوردار شوند. لذا برخي از دوردبيرستان از توانايي

 باشد.هاي بعدي ميسالهاي نيمدوره

 ادامه  ارديبهشت 24چهارشنبه شوند و تا آغاز مي بهمن 2چهارشنبه از  گروه انديشهو  فوق برنامههاي کالس

 خواهند داشت.

 باشد.هاي جاري مدرسه بوده و حضور در تمامي جلسات ضروري ميها مانند کالسمقررات اين کالس 

 آموز تواند از حضور دانششود و مدرسه ميغيبت بيش از دو جلسه به منزله انصراف از دوره تلقي مي

 جلوگيري نمايد.درجلسات آتي 

 باشدنفر مي 10نام کنندگان جهت تشكيل کالس حداقل تعداد ثبت. 

 فاده خواهد آموز استلويت دوم دانشت انتخابي اوّل ميسر نگردد از اولويبه هر دليلي امكان استفاده از او

 لويت دوم نيز دقت الزم را مبذول فرماييد.شد، لذا در انتخاب او

  سال امكان تكرار دوره در نيم ،ها که متقاضي بيش از ظرفيت کالس باشددورهالزم به ذکر است در برخي

 بعدي وجود خواهد داشت.

 هاي کالس شود؛و در سه نوبت برگزار مي برنامه و گروه انديشه در روز چهارشنبههاي فوقکالس 

الي  18:25 سوم از و نوبت 17:40الي  16:20نوبت دوم از ساعت ، 15:45الي  14:00از ساعت  لنوبت اوّ

 برگزار خواهد شد.   19:45

 باشد.برقرار مي 12:30شنبه ساعت سرويس مدرسه روزهاي پنج  



 ها در کارنماي امتيازي به ازاي شرکت در هر کالس فوق برنامه و گروه انديشه شرکت کنندگان در کالس

 175ها حداکثر تا ارزيابي فني دورهامتياز( و بابت ميانگين  225امتياز بابت حضور )حداکثر  75حداکثر 

 کنند.امتياز دريافت مي

 عالوه بر امتيازهاي فوق بابت کار مستمر  کنند،هاي گروه انديشه شرکت ميآموزاني که در کالسدانش

نمره  1تا  0هاي ويژه و بر مبناي ارزيابي پايان دوره بين امتياز در قسمت فعّاليّت 100در کالس تا سقف 

 کنند.در درس مرتبط در کارنامه دريافت ميامتيازي 

 هاي قبلي هاي آتي بستگي به عملكرد شما در کالسهاي گروه انديشه در ترمادامه عضويت در کالس

 گروه دارد.

 15:45برنامه، امكان ترك مدرسه پيش از ساعت هاي فوقدر صورت عدم تمايل به شرکت در کالس 

 وجود ندارد.

 :دومسال هاي نيمدوره

 سال اوّل عبارت است از:در نيمگروه انديشه و  برنامه فوق برنامه

 

  

 توضيحات ظرفيت زمان تشكيل روز برگزاري نام دوره رديف

  15 لنوبت اوّ شنبهچهار 1سازيقايق 1

  15 نوبت اوّل شنبهچهار ايسواد رسانه 2

  15 نوبت اوّل شنبهچهار شبكه مقدماتي 3

 مشترك نهم و دهم 15 نوبت اوّل شنبهچهار سرگرمي زيست 4

 مشترك نهم و دهم 20 نوبت اوّل شنبهچهار (F2آموزش زبان فرانسه ) 5

 مشترك نهم و دهم 15 نوبت اوّل شنبهچهار 2لذت خوشنويسي 6

 مشترك نهم و دهم 15 نوبت اوّل شنبهچهار  کارگاه شعر و شعرخواني 7

  15 نوبت دوم چهارشنبه 4رباتيك 8

  15 نوبت دوم و سوم چهارشنبه 1حل مسائل شيمي  9

  15 نوبت دوم و سوم چهارشنبه 3 حل مسائل فيزيك 10

  15 نوبت دوم چهارشنبه (3 هندسه) حل مسائل رياضي 11

  15 نوبت سوم چهارشنبه (3 ترکيبيات) حل مسائل رياضي 12



 برنامهي فوقهاآشنايي با اهداف كالس

 توضيحات نام كالس

 شبكه مقدماتي  
 

   

توان چند کامپيوتر را به هم متصل کرد؟ ارتباطات در اينترنت چگونه چگونه مي

باشد يا يعني چه؟ چگونه بفهميم مشكل اينترنت از سرويس دهنده مي  IPاست؟

مربوط به خودمان است؟ مودم خود را چطور تنظيم کنيم؟ چه بسترهايي براي 

وجود دارد؟ چه کساني از اينترنت من استفاده دسترسي به اينترنت در ايران 

 …چيست؟  VPNکنند؟ چگونه امنيت خودمان را در اينترنت باال ببريم؟مي

در اين کالس عالوه بر يافتن پاسخ سواالت فوق، اطالعات و نكات پرکاربردي 

 .هاي کامپيوتري خواهيد آموختدر مورد شبكه

يا  2هاي س را دارند بايد در گروهآموزاني که تمايل به شرکت در اين کالدانش

تاب به کالس نفره تقسيم شده و يكي از اعضاء گروه بايد در هر جلسه يك لب 3

 بياورد.

 كارگاه شعر و شعرخواني

 

دارد ابزاري به نام هنر در اختيار انسان خداوندي که زيباست و زيبايي را دوست مي

 قرار داد تا روح پريشانش آرام گيرد. 

اين ميان با توجه به تاثير حيرت انگيز کالم در وجود انسان، هنرهاي کالمي در در 

اي برخوردار است و شاعر در بين اي( از جايگاه ويژهراس آنها شعر )در هر گونه

هاي مختلف زندگي کرده مردم در هر عصري جايگاهي دارد. گويي در ميان نسل

 رساند.ها ميانسانهايش را به گوش و عواطف، احساسات و انديشه

اي ي خود را هر لحظه به گونهکند تا دنياي به تكرار رسيدهشعر به ما کمك مي

تازه کشف و ديدار نماييم و از زندگي لذت ببريم. در واقع کار شاعر ديدن جهان 

ي آن باز آفريني با چشم سومي است که هر کسي اين نعمت را ندارد و شكرانه

ديده تا ديگران نيز از عطرش نفس تازه کنند. گاهي  آني است که  با چشم سوم

بخشندذو با وجود کنند و زندگي ميآيند، زندگي ميها با شعر به دنيا ميانسان

 زنند.مرگ نيز در کنار آثارشان در ذهن و دل مخاطبان قدم مي



  

 سرگرمي زيست شناسي

 

 

هاي اي رشتهاسي شامل معرفي گذرا و چند مرحلهشنزيست سرگرميدوره جذاب 

ا مباحث زيستي و آموزان بپزشكي و آشنايي هر چه بيشتر دانششناسي و زيست

آموزان با طبيعت اطرافشان است. در اين دوره به زندگي توجه بيشتر دانش

اين دوره با نگاه ملموس  موجودات زنده در حد ميكرو آشنا شده و اميد است در

به مطالب فرق کليدي دارد هميشه مفاهيم  شناسي که البته با نگاه تئوريبه زيست

 .مطرح شده رو در زندگي مورد استفاده قرار دهيم

 4رباتيك

 

 

پس از گذراندن سه ترم کالس رباتيك اکنون با مباني رباتيك آشنايي مناسبي 

 شناسيد. داريد و اجزاي رباتيكي مختلفي را به خوبي مي

را محقق کنيد و پروژه دلخواهتان بنابراين فرصت مناسبي است تا آرزوهاي خود 

 را بسازيد!

پردازند و با مشورت ژوهش ميآموزان به تحقيق و پدر اين کالس ابتدا دانش

 کنند. اي رباتيكي براي انجام انتخاب ميمربيان پروژه

پردازيم. ها ميدر ادامه با همكاري مربيان و جستجو در ميان منابع به انجام پروژه

هاي جديد و پژوهش و نوآوري براي به انجام رساندن پروژهي تحقيق روحيه

 اصلي ترين الزمه اين کالس است.

 هزينه الزم براي اين کالس بستگي به پروژه انتخابي خواهد داشت.

 F2آموزش زبان فرانسه 

گردد. دپارتمان زبان فرانسه اين کالس با همكاري مؤسسه هرمس برگزار مي

اسپيناس سعي کرده تا با استفاده از بروزترين متد مؤسسه علوم و فنون هرمس 

آموزشي و با استفاده از معلمين دوره ديده اي که به طور کامل به زبان فرانسه 

ها فرانسوي زبان )يا به اصطالح فرانكوفون( مي مسلط هستند و بعضاً برخي از آن

شرفته را تحت باشند، عالقمندان به فراگيري زبان فرانسه از سطح مبتدي تا سطح پي

 آموزش قرار دهد.

آموزان اين سيستم به گونه اي طراحي گرديده تا فراگيري زبان فرانسه براي زبان

زبان  باآسان و لذت بخش باشد و زبان آموزان بتوانند در مدت کوتاهي به راحتي 

فرانسه با برخورداري از همه مهارت ها اعم از تكلم، نوشتاري و ... ارتباط برقرار 

 .يندنما

 ( ارائه خواهد شد.F2در اين ترم سطح )



  

 توضيحات نام كالس

 ايسواد رسانه

 

 هم دوباره حرف رسانه ها پيش اومد! و دوباره يكي ميخواد بگه تلگرام بَده ، ازب »

آف و فيفا هم که جيززه شبكه هاي اجتماعي و اينترنت و گوشي خطرناکه! کال

 «بشين؟! مون... ميشه بيخيال

ها اي رو شنيديم همين حرف_رسانه_سواد #لين بار اصطالح وقتي براي اوّما هم 

اي تر بهش پرداختيم و در موردش مطلب خونديم رو زديم. اما وقتي حرفه

 #اصالً ميدونستيد که موضوع  فهميديم که اصالً صحبت اينا نيست!

به وجود بيان، مطرح تر از اين که موبايل و اينترنت و ... اي خيلي قبل_رسانه_سواد

 اي چيه؟ _رسانه_سواد #حاال هدف از يادگيري  بوده؟!

ها، توليد پيام، مخاطب شناسي، آينده دنيا و ها داريم ... درك پيامخيلي حرف

هاي ديگه که همشون هايي که بايد منتظرشون باشيم و خيلي داستانتكنولوژي

اي خيلي کارهاي ديگه هاي درسي خاليه.ها تو کالسجذابن و جاي اين حرف

ها رو دست کاري کنيم و ديم .... خبر درست کنيم، تيتر بزنيم، پيامهم انجام مي

م! کلي عكس و فيلم و بندازيهامون بديم، کمپين تبليغاتي راه به خورد مخاطب

و از اين کارهاي  ، همبرگر درست کنيمخواهيم دورهم ببينيمانيميشن هم مي

 باحال!

 بل و بي انگيزه نيان تو کالسمون. مرسيلطفاً افراد تن

 رستم # کيست؟_آن_از_آينده # نيستند_معصوم_تصاوير #

 هستين!!_که_مرسي # ميگذره_خوش # سلبريتي #

 )اگه خوشت اومد اليك کن!(

 1ساخت قايق

 

شويم و تفاوت طراحي ها آشنا ميبا انواع شناورها و قايق 1در کالس ساخت قايق

کنيم. سپس به شكل عملي به طراحي و باربري را بررسي مي هاي سرعتي وقايق

 پردازيم.ساخت يك قايق حسابي به وسيله چوب و فايبرگلس مي

ي ساخت سيستم مي پردازيم به نحوه 2در ترم بعد هم در کالس ساخت قايق

کنترل يك قايق و هر کس قايقي که خودش ساخته رو به سيستم کنترل از دور 

 کنه. مجهز مي

 باشد.هزار تومان مي 100 حدود 1ساخت قايق کالسينه وسايل مورد نياز هز



  

 توضيحات نام كالس

 2لذت خوشنويسي

 

 

 باشد.مي 1خوشنويسيلذت  اين کالس در ادامه کالس

در اين کالس با بهره گيري از خط اساتيد برجسته به تمرين خوشنويسي و ارتقاي  

 توانيچند جلسه نم يگرچه در ط پرداخت. سطح توانايي خود در اين هنر خواهيم

ها تالش و زحمت سال ازمنديعرصه ن نيخبره شدن در ا داشت و يملموس شرفتيپ

 ميتوانيم ي است که به گونهکالس  نيا در رکا يوهياما ش ،است وقفهيب

 .ميکن دايپ يقابل قبول يهايتواناي

ملزومات خوشنويسي در کالس  ل با وسايل وآموزان الزم است در جلسه اوّدانش

 حضور يابند.



 توضيحات نام كالس

 1 حل مسائل شيمي

 

تبيين و آشنايي با مفاهيم علم شيمي مي باشد و تالش  يرويكرد اين کالس به طور کل

 رديقرار گ يو واکاو يعلم مورد بررس نيتر ا قيعم ميبراي عالقمندان مفاه شوديم

 آن پرداخته شود. يدر مورد مباحث محاسبات شتريبه حل مسائل ب گريو از جهت د

کند در  يکالس تالش م نيا يکشور يميش اديتوجه به مباحث مطروحه در المپ با

باشد پوشش  يدانش آموزان م يمباحث را که فراتر از کتب درس نيطول سه ترم ا

و  يو جدول تناوب ياتم يها هيشود به مباحث نظر يدهد. در ترم جاري تالش م

افرادي که قصد  جهيشود. در نت هتر پرداخت قيبه طور عم يو کوواالنس يوني يدهاونيپ

 توانند از اين کالس بهره ببرند.شرکت در المپياد شيمي را دارند، نيز مي

دانش آموزان سال دهم و  يبرا يکشور يميش اديبه ذکر است شرکت در المپ الزم

 باشد. يمجاز م ازدهمي

 حل مسائل رياضي

 (3)تركيبيات 

 

 

هاي مهم رياضي است که ريشه در رياضي ترکيبيات يا آناليز ترکيبي يكي از شاخه

اي در علوم رايانه، ژنتيك ، فيزيك آماري، تحقيق ها دارد و کاربرد گستردهسرگرمي

اي مهم در هدرس از يكي همچنين درس اين. دارد …نگاري ودر عمليات، رمز

 کامپيوتر است.المپيادهاي رياضي و 

شمارش، النه  هاي سادههاي پيشين با مقدمات ترکيبيات همچون روشدر دوره

ايد. در اين دوره با آشنا شده يشمول و عدم شمول و رابطه بازگشت ،يکبوتر

و  فيضع ياستقرا شمارش آشنا خواهيم شد. همچنين به مطالعه هاي پيشرفتهروش

و اصل اکسترمال  يزيآم رنگمانند  ييهاوشر نيو همچن يبوناچيف يرابطه ،يقو

 پردازيم.حل مسئله نيز مي يبرا

 حل مسائل رياضي

 (3هندسه )

 

قطبي، انعكاس و تجانس و مسائل مربوط  -در اين دوره به حل مسائل مربوط به قطب

 به مرحله دوم المپياد رياضي خواهيم پرداخت.



 
  

 3حل مسائل فيزيك 

 

 

 

 
 

 

 

پيدا کردن راه حل خالقانه، توجه به جزئيات فوق العاده ريز در حل مسائل فيزيك، 

 دهد که قابل وصف نيست.حل مسائل، لذتي را به ما مي

تر و جذابتر از رفتارهاي فردي همواره درك و شناخت رفتارهاي جمعي، پيچيده

است. اين از آن جهت مهم است که بدانيم وقتي در مورد فشار يك سيال مانند آب 

ر رفتار بينهايت از ذرات آن سيال کنيم، اين کميّت فيزيكي در اثصحبت مي يا هوا

شود. هنگامي که در مورد بلند شدن يك هواپيما از سطح زمين صحبت به ايجاد مي

ها ايجاد آيد اين پديده پيچيده صنعتي در اثر اختالف فشار باال و پايين بالعمل مي

 شود.مي

ه شناخت رفتار مجموعه ذرات يك سيال در حال در نهايت علم مكانيك سياالت ب

پردازد. مكانيك سياالت را به دو بخش هيدرواستاتيك و سكون و يا حرکت مي

کنند. همچنين پيوند اين علم و مباحث گرما نيز منجر به هيدروديناميك تقسيم مي

 مسائل بسيار زيبا خواهد شد.



 قابل توجه عالقمندان به شركت در كالسهاي ورزشي:

شدددنبه داير شدددده اسدددت. در روزهاي پنج هاي ورزشددديجموعه بامداد کالسشدددده  با مهاي انجامطبق هماهنگي   

مختلف طبق ها و سدداعات باشددد که در بخششددنا مي تيمهاي ورزشددي و بامداد شددامل کالس ورزشدديهاي کالس

 ي است:پذيرد. لذا توجه به موارد زيرضرورريزي ذيل برگه انجام ميبرنامه

  شته آموزان ميبراي صرف ناهار دانش ضمناً امكان سفارش ساندويچ      .باشند  توانند از منزل غذا همراه دا

 (.شنبه تعطيل استدر رستوران ورزشگاه بامداد وجود دارد. ) ناهارخوري روزهاي پنج

 توانند حداکثر دو کالس آموزشي در بامداد را انتخاب نمايند.آموزان ميدانش 

 باشدددند از اولويت      زودتر ثبت نام کرده  ، 2با توجه به ظرفيت مقطع دبيرسدددتان دوره       آموزاني که  دانش

 برخوردار هستند.

 باشدهاي جاري مدرسه مينند کالسهاي ورزشي همامقرّرات کالس. 

 توسط مقطع ديگر ، ظرفيت کالس 2مقطع دبيرستان  در نظر گرفته شده براي ت پر نشدن ظرفيتردر صو

 شود.ميپر 

 ساعت   30/10/89شنبه  دوتا روز   28/10/89شنبه  نام ترم اوّل از روز ثبتجهت مراجعه  زمان  و  8تا  7از 

 است.تنظيم شده  17تا  15

 باشد.محل ثبت نام ورزشگاه بامداد مي 

 است عهده اولياي گراميه آموزان پس از پايان کالس ورزشي ببرگشت دانش. 

 است 88054245 تلفن ورزشگاه بامداد. 

 ريال  2،500،000و کالس شددنا ريال  2،100،000سددالنيمبراي هر  سددالني هاي ورزشدديهزينه کالس

 باشد.مي

      صي کارنماي امتيازي به دانش ص سمت ورزش تخ شرکت در ق شي تا  کننده در کالسآموزان  هاي ورز

 گيرد.امتياز تعلّق مي 200سقف 

 شدددود و تا آغاز مي 3/11/89از تاريخ  شدددنبهروزهاي پنج اوّلسدددال برنامه ورزشدددي نيمهاي فوق کالس

 ادامه دارد. 4/2/99

 گردد:ي بعد تشكيل ميها مطابق جدول صفحهکالس  



 دومسال هاي ورزشي نيمجدول كالس

 تشكيل ساعت كالس نام رديف
 كالس ظرفيت

 آموزش سطح
 تعداد

 2دبيرستان 1دبيرستان جلسات

 10 پيشرفته 12 12 14:15تا  12:45 بسكتبال 1

 10 پيشرفته 20 20 14:30تا  12:45 شنا تيم 2

 10 پيشرفته 12 12 16:00تا  14:15 فوتبال 3
 

 باشد:هاي زير ميجهت بهبود کيفيت آموزشي پيش نياز کالس هاي ورزشي داشتن مهارت 

 نيازپيش كالس نام رديف

 گام/ شوت جفت/ دفاع انفراديسه بسكتبال 1

 چهارشنا به باال شنا تيم 2

 کنترل توپ/ پاس بغل/ شوت روي پا فوتبال 3

 در جلسه اوّل تعيين سطح  نياز شود. لذا در صورت   برگزار مي سطح آموزشي مشخّص شده    ها با توجّه به کالس

 گيرد.توسط مربّي انجام مي
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