
        

  
  

)ھارم(
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وی دا   زآ

وزی  کالس یا   (  ودآ   )ورت 
 مبحث

  ي پيشنهاديبرنامه
 براي مطالعه

تعداد سؤال 
 ايگزينهچهار

تعداد سؤال 
 تشريحي

هاي  محدوديت استدالل استقرايي، استدالل تمثيلي، درك شهودي،
 استدالل استنتاجي استقراي رياضي، استدالل استقرايي،

  تير الي 19شنبه 
 مرداد 1جمعه 

15 5 

 ي حسابيدنباله دنباله و مفهوم آن، مثال نقض،
 مرداد الي 2شنبه 

 مرداد 15جمعه 
15 5 

 دنباله و مفهوم آن، مثال نقض،
 ي هندسيدنباله ي حسابي،دنباله

 مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

15 5 

  ي،ربعي مدنباله ندسي،ي هدنباله
 و نسبت طاليي ي فيبوناتچيدنباله ،يثلثي مدنباله

 الي مرداد 30 شنبه
 شهريور 12 جمعه

15 5 

 شهريور الي 13 شنبه  )مرور مباحث گذشته(ها  ، دنبالهاستدالل
  ــ  20  شهريور 26 جمعه

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  ه آيندهنگاه ب
 اولفصل 



      كانون فرهنگي آموزش 

  

)ھارم( 
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ   وزانآ ی دا

وزی  کالس یا   (  ودآ   )ورت 
 تعداد سؤال تشريحي ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعهي پيشنهاديبرنامه مبحث

 قافيه و شعر، وزن
 تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
15 5 

 قواعد قافيه
  مرداد الي 2ه شنب

 مرداد 15جمعه 
15 5 

 تقطيع به اركان و وزن ،حرف، هجا
  مرداد الي 16شنبه 

 مرداد 29جمعه 
15 5 

 )و اختيارات زباني( به اركانشعر تقطيع چگونگي 
  الي مرداد 30 شنبه

 شهريور 12 جمعه
15 5 

  شهريور الي 13 شنبه  ي مباحث گذشته اختيارات وزني و دوره
  5  15  شهريور 26 جمعه

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  نگاه به آينده
 دومفصل 



        

  

)ھارم(
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی  کالس یا   (  ودآ   )ورت 
  

 تعداد سؤال تشريحي ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعهي پيشنهاديبرنامه مبحث

 اقسام كلمه
 تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
15 5 

 اقسام كلمه، جامد و مشتق
 مرداد الي 2شنبه 

 مرداد 15جمعه 
15 5 

 اقسام كلمه، جامد و مشتق
 مرداد الي 16شنبه 

 مرداد 29جمعه 
15 5 

 معرفه و نكره
 الي مرداد 30 شنبه

 شهريور 12 جمعه
15 5 

  مرور مباحث گذشته
 شهريور الي 13 شنبه

  ــ  20  شهريور 26 جمعه

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  نگاه به آينده
 سومفصل 



        

  

)ھارم(
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی  کالس یا   (     ودآ   )ورت 
  

 تعداد سؤال تشريحي ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعهي پيشنهاديبرنامه مبحث

  :درس اول
 فقط واژگان

 تير الي 19شنبه 
 مرداد 1جمعه 

20 _ 

  :درس اول
 ، زمان و شرطهاي دليلط دهندهرب

 مرداد الي 2شنبه 
 مرداد 15جمعه 

15 5 

  : درس دوم
  toاسم مصدر و مصدر بدون 

 مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

15 5 

 مرور مباحث گذشته
 الي مرداد 30 شنبه

 شهريور 12 جمعه
15 5 

   :درس سوم
  كوتاه كردن جمالت وصفي

 شهريور الي 13 شنبه
  شهريور 26 جمعه

20  _  

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  نگاه به آينده
 چهارمفصل 



        

  
  

  

)اولسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

 گيري رساني و ريشه توان
  تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
10 

  مرداد الي 2شنبه   ها و اتحادها اي چندجمله
 مرداد 15جمعه 

10 

  ي خط   ي اول و معادله معادالت درجه
  مرداد الي 16شنبه 

 مرداد 29جمعه 
10 

  ي اول  نامعادالت درجه
  الي مرداد 30 شنبه

 شهريور 12 جمعه
10 

  هاي مثلثاتي  نسبت
  شهريور الي 13 شنبه

  10  شهريور 26 جمعه

  
ث را  :و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  گذشتهنگاه به 
 اولفصل 



        

  
  
  

)دومسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

 سازي گيري و مدل اندازه

 جامعه و نمونه 

  تير الي 19شنبه 
 مرداد 1جمعه 

10 

 متغيرهاي تصادفي

  فراواني جدول ها و  داده بندي  دسته 
  مرداد الي 2شنبه 

 مرداد 15جمعه 
10 

 ها نمودارها و تحليل داده
  مرداد الي 16شنبه 

 مرداد 29جمعه 
10 

  هاي مركزي شاخص
  الي مرداد 30 شنبه

 شهريور 12 جمعه
10 

  هاي پراكندگي شاخص
  شهريور الي 13 شنبه

  10  شهريور 26 جمعه

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  گذشتهنگاه به 
 دومفصل 



       كانون فرهنگي آموزش

  
  
  

)ومسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

  تابع
 )ها تا پايان عمليات با تابع(

  تير الي 19شنبه 
 مرداد 1جمعه 

10 

 تابع
  )هاي خطي و تواني ي تابع رسم نمودار تابع، خانواده(

  مرداد الي 2شنبه 
 مرداد 15جمعه 

10 

  ي دوم هاي درجه معادله و تابع
 )تا پايان حل معادالت راديكالي(

  مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

10 

 ي دومهاي درجهمعادله و تابع
 )دوم  درجه  تابع دوم، رسم نمودار  كاربرد معادله درجه(

  الي مرداد 30 شنبه
 شهريور 12 جمعه

10 

  تركيبيات
 شهريور الي 13 شنبه

  10  شهريور 26 جمعه

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  گذشتهنگاه به 
 سومفصل 



      كانون فرهنگي آموزش 

  
  
  

)ومدسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

 مقدمات
  تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
10 

  اقتصاديتوليد و بازار و مديريت كالن 
  )تا پايان اقتصاد و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران(

  مرداد الي 2شنبه 
 مرداد 15جمعه 

10 

  )ي دولت بودجه(مديريت كالن اقتصادي  
 ي اقتصادي توسعه 

  مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

10 

  الي مرداد 30 شنبه  نهادها و بازارهاي مالي
 شهريور 12 جمعه

10 

 شهريور الي 13 شنبه  اقتصاد جهان 
  شهريور 26 جمعه

10  

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  گذشتهنگاه به 
 چهارمفصل 



      كانون فرهنگي آموزش 

  
  

)ومسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

 مقدمات

  هاي شعر فارسي قالب 
  تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
20 

  يان ب
 )تشبيه و استعاره(

  مرداد الي 2شنبه 
 مرداد 15جمعه 

20 

 بيان

 )تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه(

  مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

20 

  الي مرداد 30 شنبه  بديع لفظي
 شهريور 12 جمعه

20 

  شهريور الي 13 شنبه  معنويبديع 
  20  شهريور 26 جمعه

  
ث را  :و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  گذشتهنگاه به 
 پنجمفصل 



        

  
  
  

)ومسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

 )مثال( تذكار، معتالت
 تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
20 

 معتالت

 )اجوف، ناقص، ناقص مزيد مثال،(

 مرداد الي 2شنبه 
 مرداد 15جمعه 

20 

  )و حالله  مفعول مطلق، مفعول( منصوبات
 )تأكيد عطف به حروف، بدل، عطف بيان،( توابع

 مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

20 

 منصوبات

 )تمييز، منادا، مستثني(

 الي مرداد 30 شنبه
 شهريور 12 جمعه

20 

  شهريور الي 13 شنبه  اساليب جمله، بالغت
  شهريور 26 جمعه

20  

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  گذشتهنگاه به 
 ششمفصل 



      كانون فرهنگي آموزش 

  
  
  

)ومسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

 تعريف: منطق
 تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
20 

 استدالل: منطق

 )احكام قضاياي حملي پايان تا(

 مرداد الي 2شنبه 
 مرداد 15جمعه 

20 

 استدالل: منطق

 )مغالطه، تا پايان »مند قضايا تركيب قانون« استداللاز (

  مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

20 

 معنا و قلمرو فلسفه: سال سوم  فلسفه

 )شهيد راه حكمتتا پايان (ي بزرگ  نخستين فالسفه

  الي مرداد 30 شنبه
 شهريور 12 جمعه

20 

 هاي چهارگانه گوهرهاي اصيل و جاودانه و علت: سال سوم  فلسفه
  و مرور مباحث گذشته

  شهريور الي 13 شنبه
  شهريور 26 جمعه

20  

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی دوره ی  ه    .طا

  گذشتهنگاه به 
 هفتمفصل 



      كانون فرهنگي آموزش 

  
  
  

)ومسال (
ه طا ران و  س د در ای  ھاد ما  شپ وزانی دا   آ

وزی     کالس یا(                      ودآ   )ورت 
  

 ايگزينهچهارتعداد سؤال  براي مطالعه ي پيشنهاديبرنامه مبحث

 كليات
 تير الي 19شنبه 

 مرداد 1جمعه 
20 

 رشد
  مرداد الي 2شنبه 
 مرداد 15 جمعه

20 

 فرايندهاي شناختي 

 )تا پايان ساختارهاي مغزي حافظه( 

  مرداد الي 16شنبه 
 مرداد 29جمعه 

20 

  )از سيستم زبان تا پايان فصل( فرايندهاي شناختي 
 )فشار رواني  وجود آورنده تا پايان عوامل به(و اختالل رواني سالمت  

  الي مرداد 30 شنبه
 شهريور 12 جمعه

20 

  سالمت رواني و اختالل رواني 
  )از ناكامي تا پايان فصل(

  شهريور الي 13 شنبه
 20  شهريور 26 جمعه

  
ث را : و با ی از  ی   ور ی  دید ،  ه ن طا ل  هور کا ید   عد  یا  زمانوا یدی  ه  طا   .ی دوره 

  گذشتهنگاه به 
 هشتمفصل 




