
 

 
 

 

 

 

 

 

 99روند کلی آموزش اتبستان 
 

مجتمع آموزشی نوآور
 

 دبیرستان دوره دوم
 

 «دهـمیازپـایه »
  



 ختران عزیز خدا قوت!د

ه از چند گذارید کای قدم میاید. در دورهتر شدهیک سال تحصیلی هم گذشت و یک سال بزرگ

 جنبه تا حدی با دوره اول متفاوت است.

های آموزشی و هدفمند به سمت رسیدن به نقطه انتخاب مسیر فعالیتتر پایه دهم شروع جدی

زندگی است. در پایان دوره دوم دبیرستان کنکور قرار دارد که با توجه به اهمیت آن لازم است 

 ریزی دقیق و منظم این مسیر را به درستی طی کنید.با یک برنامه

ه و شروع آموزش ی آموزشی سال گذشتاز آنجا که تابستان فرصت مناسبی برای تکمیل فرآیندها

روع و شوید، لذا یک شدروس پایه دهم است و شما وارد مقطع جدیدی از مقاطع تحصیلی خود می

تواند در طول مسیر راه کمک شایان توجهی به موفقیت شما داشته باشد. از طرفی تابستان جدی می

مینه ورد سنجش قرار دهید و زفرصت خوبی است تا بتوانید با مطالعه دروس متنوع خود را م

ای ههای خاصی مثل المپیاد، پژوهش، مسابقات و یا فعالیتهای خود را در حیطهمندیعلاقه

 خاص آموزشی دیگر آماده کنید.

رداریدتا بتوانید به ب از این رو خودتان را آماده کنید تا در مسیر جدید با تلاش و پشتکار بیشتر قدم

 ست پیدا کنید.های خود دهمه توانمندی
 

 های تابستان پایه یازدهم:اهداف برگزاری کلاس

 شروع آموزش دروس پایه یازدهم 

 های آموزشی پایه دهم جهت قرار گرفتن در مسیر آموزش پایه یازدهمتکمیل خلاصه 

 آموز آموز و بررسی نقاط قابل بهبود هر دانشسازی آموزش دانشیکسان 

 ایهای مشاورهشروع برنامه 

 

 های تابستانبرنامه کلاس

ه ها در فصل تابستان ببا توجه به شرایط به وجود آمده به دلیل کرونا ممکن است کلاس

صورت حضوری یا دیجیتال برگزار شود بنابراین برنامه به دو صورت )شرایط حضوری و 

 گردد.دیجیتال ( ارائه می



  در یک نگاه  99تابستان 

 )شرایط آموزش حضوری(
 

 46/46/99لغایت   82/40/99ها از تاریخ بازه برگزاری کلاس هفته 6 دورهطول 

روزهای 

 برگزاری کلاس
 083:4الی  03:4شنبه تا چهارشنبه از ساعت  روز 0

 آزمون

 ها در ساعات درسیاز هفته دوم کلاس آزمونک کلاسی

 آزمون صبحانه تستی
ستان تاباز مباحث تدریس شده تابستان که در هفته آخر دوره 

 گردد.برگزار می

 آزمون تشریحی 
 بندی تابستانجمع

 23:4الی  03:4در هفته پایانی دوره تابستان از ساعت  

 آزمون تستی 
 بندی تابستانجمع

 برگزار می گردد. 46/46/0:99تاریخ 

 
 نکات قابل توجه در طول دوره تابستان:

 باشد.الزامی می 03:4آموزان در پایگاه تابستان از ساعت حضور دانش 

 الاجرا خواهد بود.کلیه قوانین انضباطی دبیرستان در طول دوره تابستان لازم 

  با توجه به اهمیت آزمون پایان دوره تابستان، حتماً به تاریخ آزمون جامع توجه فرمایید و توصیه اکید

ش داده شده در تابستان بندی مطالب آموزرا به جمع 46/99/ 46الی  40/46/99های شود که تاریخمی

 اختصاص دهید.

 های ها و سفربا توجه به اهمیت دوره تابستان لطفا در طول دوره تقاضای مرخصی نفرمایید و برنامه

 اموزان حضور جدی و مؤثر در پایگاه را داشته باشند.خانوادگی خود را به نحوی تنظیم نمایید که دانش

 رخواست استفاده از مرخصی در طول دوره تابستان را داشتید، در صورتی که به هر دلیلی بنا به نیاز د
  حتماً یک هفته قبل به صورت مکتوب درخواست خود را به معاونت آموزشی پایه تحویل نمایید.

  



  جدول ساعات کلاسی ارائه شده در تابستان 

 ) در شرایط آموزش حضوری (
 

 نام درس

 رشته ریاضی

تعداد ساعات ارائه 

 هفتهشده در 

 )رشته ریاضی(

 نام درس

 رشته تجربی

تعداد ساعات ارائه شده 

 در هفته

 )رشته تجربی(

 0 ریاضی 0 حسابان

 8 ریاضی پیشرفته 8 حسابان پیشرفته

 8 شیمی 8 شیمی

 8 شیمی پیشرفته 8 شیمی پیشرفته

 0 فیزیک 0 فیزیک

 0 زیست : آمار و احتمال

 8 زیست پیشرفته : هندسه

 8 عربی 8 عربی

 8 ادبیات 8 ادبیات

 42 جمع 42 جمع

 

  



 حضوری آموزش های ساعات کلاس 

 دهم (یاز) پایه 

 99تابستان 
 

 هفته اول تا پنجم 

00:8 – 0088 آزمون تستی صبحانه  

0088 – 0048 زنگ اول  

00:1 – 58011 زنگ دوم  

55058 – 540:8 زنگ سوم  

 

  هفته ششم 
 

00:8 – 00:8 آزمون تشریحی صبحانه  

00:8 – 0028 زنگ اول  

0011 – 55081 زنگ دوم  

55048 – 540:8 زنگ سوم  
 

  



  در یک نگاه  99تابستان 

 )شرایط آموزش دیجیتال(
 

 46/46/99لغایت   82/40/99ها از تاریخ بازه برگزاری کلاس هفته 6 طول دوره

روزهای برگزاری 

 کلاس
 083:4الی  2344شنبه تا چهارشنبه از ساعت  روز 0

 آزمون

 ها در ساعات درسیاز هفته دوم کلاس آزمونک کلاسی

 آزمون تستی
ها به صورت جامع از مباحث هفته قبل از هفته دوم کلاس

 برگزار می گردد

 ها در ساعات درسیاز هفته سوم کلاس های کلاسی آزمونک

 گردد.برگزار می 46/46/99در تاریخ  آزمون جامع تستی

 

 

 قابل توجه در طول دوره تابستان: نکات

 اشد.بها و مطابق برنامه هفتگی آموزش دیجیتال الزامی میآموزان در کلیه کلاسحضور دانش 

 های دیجیتال فراهم ها و آزمونآموزان عزیز لازم است شرایط حضور خود را در کلاسدانش

 تاپ(، اینترنت و ... (نمایند. )دستگاه مناسب )ترجیحاً لپ

 ابیها و کیفیت انجام تکالیف و نتایج ارزیآموزان بر اساس کیفیت حضور در کلاسارزیابی دانش-

 گردد. ها انجام می

  



 های آموزش دیجیتال ساعات کلاس 

 دهم (یاز) پایه 

 99تابستان 
 

 

ها در بستر در نظر دقیقه قبل از شروع کلاس 51 آموزان* حضور دانش

 گرفته شده الزامی است.

 

  

 0088 – 0051 زنگ اول

 0021 – 55088 زنگ دوم

 550:8 – 54051 زنگ سوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 5288شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، شماره 

 02082888تلفن0 

 

www.noavarschool.ir 

 noaavarschool@ تلگرام: 

 noavarschool اینستاگرام:

http://www.noavarschool.ir/

