
 

 1398-99 دومسال نيم

 پايه نهم

 هايكالس

 برنامهفوق

  دبيرستان روزبه
)دوره دوم(



 ه نام خداب
 

 :نهمياي محترم پايه لاوآموزان عزيز، دانش

و  آموزان عزيزدانشجهت شكوفايي هرچه بيشتر استعدادهاي هاي گذشته همچون سالدبيرستان روزبه 

ها اختياري شرکت در اين دورهاست.  نموده هاي فوق برنامهدوره پاسخگويي به نيازهاي آنان اقدام به برگزاري

ها شرکت نمايند. ضروري است که خود در اين دوره عالقه توانند بر اساسآموزان ميو دانشاست 

مراجعه کرده و  2به سايت دبيرستانها به توضيحات برنامه آموزان عزيز با خواندن نكات زير و با توجّهدانش

 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 فرم . باشدمي 14ساعت 

  است پس از  لذا خواهشمند کالس وجود ندارد.جابجايي  امكان تغيير و نامثبت فرم تكميلبعد از

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

 درازمدت بوده و فيزيك وکامپيوتر هاي رياضي، شيمي، ريزي گروه انديشه براي گرايشبرنامه

ساله  ها شرکت نموده و در پايان دوره سهتوانند در دورهها ميارزيابي مند بر اساسآموزان 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 حضور دانش تواند ازشود و مدرسه ميغيبت بيش از دو جلسه به منزله انصراف از دوره تلقي مي

 نمايد.درجلسات آتي جلوگيري 

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

  ويت دوم دانش آموز استفاده خواهد اولميسر نگردد از  اوّلويت انتخابي لاوبه هر دليلي امكان استفاده از

 ويت دوم نيز دقت الزم را مبذول فرماييد.اولشد، لذا در انتخاب 

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

 بعدي وجود خواهد داشت.

 هاي شود؛ کالسبرگزار مي زماني و در سه نوبت برنامه و گروه انديشه در روز چهارشنبههاي فوقکالس 

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

 برگزار خواهد شد.  19:45

 برقرار مي باشد. 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 بي فني دورهامتياز( و بابت ميانگين ارزيا 225امتياز بابت حضور )حداکثر  75حداکثر 

 کنند.امتياز دريافت مي

 بابت کار مستمر  ،عالوه بر امتيازهاي فوق 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.امتيازي در درس مرتبط در کارنامه دريافت مي

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

 ارد.گروه د

 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  فوق برنامه برنامه 

    
        

  

 توضيحات ظرفيت زمان تشكيل روز برگزاري نام دوره رديف

  15 نوبت اوّل شنبهچهار (جنگنده استراکچرکارگاه هوا فضا ) 1

  15 نوبت اوّل شنبهچهار سازيمباني فيلم 2

  15 نوبت اوّل شنبهچهار 1)الكترونيك( گروه 1رباتيك 3

  15 نوبت اوّل شنبهچهار 2نقد و نويسندگي 4

 مشترك نهم و دهم 15 نوبت اوّل شنبهچهار سرگرمي زيست شناسي 5

 مشترك نهم و دهم 20 نوبت اوّل شنبهچهار (F2) فرانسهآموزش زبان  6

 مشترك نهم و دهم 15 نوبت اوّل شنبهچهار 2لذت خوشنويسي 7

  15 نوبت  دوم شنبهچهار 2)الكترونيك( گروه 1رباتيك  8

  12 نوبت دوم شنبهچهار 1شيوه ارائه مطالب علمي 9

  20 نوبت دوم چهارشنبه (1حل مسائل رياضي )جبر 10

  20 نوبت سوم چهارشنبه (1حل مسائل رياضي )نظريه اعداد 11



 برنامهفوقي هاآشنايي با اهداف كالس

  

 توضيحات نام كالس

 كارگاه هوافضا 

 (جنگنده استراكچر)

 

 

 

در کارگاه هوافضا گردد. اين کالس با همكاري مؤسسه سپهر دانش برگزار مي

 ميخواهپهباد فالكن نمونه  كيو ساخت  يبه مدل ساز ابتدا استراکچر،جنگنده 

ملقب به زنبور سرخ را نمونه سازي کرده و  18ي اف . سپس جنگندهپرداخت

خواهيم  22و در نهايت به طراحي و  ساخت يك نمون جنگنده اف  سازيم.مي

ز توان پروايم ينمونه واقع كيداشته و مشابه  پرواز تيقابل هامايهواپ نياپرادخت. 

هوافضا، اصول پرواز  رشته هيلاوّ ميکالس با مفاه نيرا مشاهده کرد. در ا مايهواپ

 شد. ميآشنا خواه حيجهت پرواز صح مايساخت اجزا مختلف هواپ يو چگونگ

اند نيز امكان آموزاني که در کالس هوافضاي ترم قبل شرکت نكردهدانش

 شرکت در اين کالس را دارند.

 89  باشد که هزينه حدودي آنبسته وسايل موردنياز مي نياز اين کالس تهيهپيش

 باشد. مي هزار تومان

 F2آموزش زبان فرانسه

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

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

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

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

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

 آموزش قرار دهد.

آموزان يري زبان فرانسه براي زباناين سيستم به گونه اي طراحي گرديده تا فراگ

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 

 .نمايند

 ( ارائه خواهد شد.F2) در اين ترم سطح



 توضيحات نام كالس

 مقدماتيرباتيك 

 )الكترونيك(

 

سنسور  کند؟يچگونه کار م ييچراغ راهنما ديآيا اتفاق افتاده که ازخودتان بپرس

درب  ستميمثالً س اي اب؟يچطور؟ يا يك دستگاه دود هانيماش يعقب بعض

 ...ك؟ياتومات

هستند که اساس  يانهفته يها ستميس قتيدر حق گريموارد و هزاران مورد د نيا

 .کنديم فايرا ا ليوسا نياست که نقش مغز ا يكروکنترلريکارشان م

آشنا شده و در آينده  Arduino كروکنترلرهاييکالس شما با مقدمات م نيا در

 .ديرا بساز گريها پروژه دگفته شده و ده يهابود پروژه ديخودتان قادر خواه

ن ترم به شامل سه بخش الكترونيك، برنامه نويسي و مكانيك است. در اي رباتيك

کنيم دانش پردازيم و سعي ميدو بخش اول يعني الكترونيك و برنامه نويسي مي

هاي آتي با اضافه کردن اجزاي مكانيكي خود را در اين زمينه تقويت کنيم؛ و در ترم

تري از قبيل ربات تعقيب خط، ربات کنترلي، دستگاه تفكيك هاي جذابپروژه

 سازيم.رنگ و... مي

 180باشد که هزينه حدودي آن نياز مي س تهيه بسته وسايل مورداين کال الزمه

و در اختيار شما شود ل در قالب يك بسته آماده ميباشد. اين وسايهزار تومان مي

 توانيد حتي در منزل هم کار کنيد.شود و به وسيله آن ميقرار داده مي

سيم و کابل افزايش  سي دي، جعبه وسايل،مجموعه شامل آردوينو، بردبورد، ال  اين

بي، ولوم، سنسور رطوبتي، دکمه فشاري، اي دي، آر جي  مقاومت خازن، الطول، 

 باشد.گيره سوسماري مي

نويسي اين کالس با داوطلباني است که عملكرد بهتري در کالس برنامه اولويت

 اند.سال اوّل داشتهنيم

 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

شناسي که البته با نگاه تئوري به مطالب فرق کليدي دارد هميشه مفاهيم ستبه زي

 .مطرح شده رو در زندگي مورد استفاده قرار دهيم



  

 2لذت خوشنويسي

 

 

 باشد.مي 1 خوشنويسيلذت  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 توانايي خود در اين هنر خواهيم پرداخت.سطح 

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 واست در جلسه اوّآموزان الزم دانش

 حضور يابند.

 سازيمباني فيلم 

 

 

تا شما را  دينينشيدو ساعته م لميف كي يبه اتفاق خانواده به تماشا ليروز تعط كي

 يهاو تخصص يدو ساعت چند ساعت زمان و انرژ نيا يسرگرم کند؛ اما برا

 د؟يبعد از ظهر خود لذت ببر كياند تا شما از شده ريگوناگون درگ

 خچهياز تار يکم م،يشويآشنا م لميف كيبا اجزا و ساختار  يسازلميکالس ف در

 لميف نيقدرتمند تدو ياز نرم افزارها يكيو کار با  مييگويپررمز و راز م يايدن نيا

 ريبه تصو لميف كيگذرد به صورت يآنچه در ذهنمان م ميتا بتوان ميآموزيرا م

 .ميبكش

2نقد و نويسندگي

 

براي شرکت در اين دوره آموزشي، لزومي به دانستن و يا تسلط به آنچه اصول 

شود نيست. در هر جلسه از اين کالس به يكي از اصول مبنايي نوسندگي ناميده مي

داستان نويسي پرداخته خواهد شد. به صورت گذرا به موارد تكنيكي مورد نياز 

ويراست، نقدو خواهد شد. اما اساس کار بر همكاري دسته جمعي در نوشتن،اشاره 

بررسي آثار هر گروه از شرکت کنندگان خواهد بود. نگارش يك داستان کوتاه 

هاي هر جلسه و ارائه در کالس و بحث و بررسي توسط استاد و ساير براساس آموزه

ان بعد از گذراندن اين آموزآموزان در برنامه عملي کالس است، از دانشدانش

رود بتوانند يك داستان کوتاه که از لحاظ ساختاري و اصولي داستان دوره انتظار مي

نويسي کامل و درست است، بنويسند. مباحث نظري کالس به مكاتب ادبي 

آموزان بر اساس موضوعات داده شده به هاي نوشته شده دانشگذرد و داستانمي

ساختاري و نقد سبك شناسانه  -ده شده و به نقد تكنيكعنوان تمرين کارگاه، خوان

 داستان نويسي پرداخته خواهد شد.



  

 توضيحات نام كالس

 1ارائه مطالب علمي شيوه

 
 

 .افتند. نه اشتباه نكنيد، فنعبارت ارائه مطلب به ياد فن بيان ميها با ديدن خيلي   

 اند!ارائه ها قابل درك نيبا بهتر هاهديا نيبهتر   

 ؛ميکن دايخود را پ ياحرفه يگم شده زندگ يقرار است قطعه نجايا

در قالب  يارائه و سخنران يها و اجرادهيکردن ا انيارتباط برقرار کردن، ب ييتوانا

 رود.يامروز به کار م يايکه در دن يامرسوم و حرفه

 يزمان آن متعلق به شماست، چشمانمان را به رو شتريکه ب ياست در کالس قرار

توانمند و جسور  يو خودمان هم به ارائه دهندگان ميتر بازکنعيتر و وسبزرگ ييايدن

 .ميشو ليتبد



 

 گروه انديشهي هاآشنايي با اهداف كالس

 
 

 توضيحات نام كالس

 حل مسائل رياضي

 (1 نظريه اعداد)

 

قابل شمارش و  يهادهيپد ياياست، دانش دن حيصح ياعداد دانش عددها هينظر

 يايزوا يدر همه باًياند، تقرما را محاصره کرده يشمارا، عددها زندگ يهاوعهممج

اعداد  هينظر ليدل ني. به همحيصح يعددها ژهيبه و م،يها سروکار داربا عدد يزندگ

زود مورد توجه قرار گرفته و مطالعه شده است، چنان که  يليخ ياضير خيدر تار

 مربوط به عددهاست. زيشناخته شده ن تميالگور نيتريميقد

چون  يمي. مفاهشوندياعداد آشنا م هينظر مياز مفاه يزود با برخ يليآموزان خدانش

 ياريو بس ميتقس تميالگور ،يريپذب.م.م و ك.م.م، بخش دس،ياقل ينردبان تميالگور

اوّل،  يمانند عددها حيصح يمربوط به عددها يهاهيو قض هايژگي. وگريد يهانمونه

 ياعداد بررس يهيو... در نظر ينهشتاوّل، هم يهابه عامل هيتجز ،يريپذبخش

 يهاو مسابقه ادهاياست که در المپ ييهانهياز زم يكياعداد  هينظر ني. همچنشونديم

 .رديگيم مورد توجّه فراوان قرار ياضير

 حل مسائل رياضي

1 جبر

 

جبر آموزان، مباحثي چون هاي قبلي دانشدر اين دوره با تكيه بر آموخته

 كي يهاشهيکردن ر دايپ ها،ياچندجمله يريپذاتحادها، بخش ها،ياچندجمله

با  ييها، خواص معادالت از درجات مختلف، آشناروابط آن يمعادله و بررس

مورد بررسي قرار  ايگو يهاشهير يها، بررسآن يهايژگيمكرر و و يهاشهير

 خواهند گرفت.



 هاي انديشهگروهمسير سه ساله 
  

 

 

 

 1تركيبيات 
2تركيبيات 

برنامه نويسي 

گراف

برنامه نويسي

3تركيبيات 

الگوريتم

ر توانايي شركت د
دمرحله اوّل المپيا

دوره آمادگي براي 
مرحله دوم

1تركيبيات 

1هندسه 

2تركيبيات 

1جبر 

1نظريه اعداد  

2هندسه  

2نظريه اعداد  

2جبر 

3تركيبيات 

3هندسه 

در  توانايي شركت
ادمرحله اوّل المپي

3نظريه اعداد 

3جبر 

دوره آمادگي 
براي مرحله دوم

و( سينماتيك)مكاتيك 
بردارها

ديناميك ذره و 
دوراني، كار و انرژي

تمكاتيك سياال

گرما و فشار

نور و حل مسائل 
اوّلمرحله

الكتريسته و
مغناطيس

توانايي شركت در 
مرحله  اوّل المپياد

دوره آمادگي براي
مرحله دوم

شيمي آلينظريه اتميهشيمي اوّلي
گازها، 

استوكيومتري
در توانايي شركت
ادمرحله اول المپي

محلول هاترموديناميك
دوره آمادگي براي

مرحله دوم



 

 قابل توجه عالقمندان به شركت در كالسهاي ورزشي:
 

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

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

 پذيرد. لذا توجه به موارد زيرضروري است:ريزي ذيل برگه انجام ميبرنامه

  شته توانند از منزل غذآموزان ميبراي صرف ناهار دانش ضمناً امكان سفارش ساندويچ      .باشند  ا 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 

 اشدددند از اولويت   ه ب ر ثبت نام کرد  زودت، 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.پر مي

 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 88054245تلفن ورزشگاه بامداد. 

 ريال  2،500،000و کالس شددنا  ريال 2،100،000 سددالنيمراي هر سددالني ب 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  شدددنبهاوّل روزهاي پنجسدددال 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

 روي پاکنترل توپ/ پاس بغل/ شوت  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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(پرورشي دبيرستان روزبه )دوره دو


