
 

 

  

 اًتخاب اٍل پایِ آهَزاىداًص ّایدغذغِ تریيهْن از

 دبیرستاى اٍل سال اتوام از پس تحصیلی رضتِ

 هسیر ، رضتِ اًتخاب با آهَزاى داًص.   باضذهی

 خَد تحصیالت بِ ٍ کٌٌذ هی اًتخاب را خَد تحصیلی

 اگر تحصیلی رضتِ. دٌّذ ی اداهِ هقطع ایي در

 ٍ داًص زهیٌِ تَاًذ هی ضَد اًتخاب صحیح ٍ  درست

 ضوا کِ اینکردُ تالش .کٌذ تعییي را تَاًایی

 آضٌا بیطتر تحصیلی ّایرضتِ با را آهَزاىداًص

 داضتِ هَفقیت از سرضار ٍ درست اًتخابی تا کٌین

 .باضیذ

 هدایت تحصیلی

      

 دبیرستان دخترانه غیردولتی امام رضا )ع( ـ متوسطه دوره اول 



 !سال ًْن آهَزاى داًص

 تؼييي دس اًتخاب تشيي هْن ضايذ يا ٍ اًتخاب اٍليي. سسيذ فشا تاى صًذگي ساص سشًَضت سال

 .ضواست سٍي فشا تاى سشًَضت

 .تاضين هسيشتاى سٍضٌگش اهىاى، ٍ تَاى حذ تا وليذي، ي ًىتِ چٌذ دس داسين لػذ جا ايي دس

 .است تاى ػاللِ دس تٌذي اٍلَيت لذم، تشيي هْن ٍ اٍليي .1

 اص تثيٌيذ ضَيذ؟ واسُ چِ خَاّيذ هي آيٌذُ دس تثيٌيذ وٌيذ هطخع خَدتاى تا سا تاى تىليف

  تشيذ؟ هي لزت ّايي دسس چِ خَاًذى

 تَدى هتَسظ اص تْتش اي، سضتِ ّش دس تَدى اٍليي) تاضيذ؟ تْتشيي تَاًيذ هي سضتِ وذام دس تثيٌيذ

 (.است ديگش ّاي سضتِ دس

 ي سضتِ تِ اگش. است تاى ػاللِ هَسد ي سضتِ تِ هشتَط ّاي دسس دس تاى ٍضؼيت لذم، دٍهيي.2

 است؟ چگًَِ حفظي ّاي دسٍس دس تاى ٍضؼيت داسيذ، ػاللِ( اًساًي ػلَم) ها پيطٌْادي

 .وٌيذ هطَست هادستاى ٍ پذس تا .3

 تيٌذ؟ هي ضوا تشاي تش هٌاسة سا اي سضتِ چِ اٍ وِ وٌيذ غحثت  هذسسِ هطاٍس تا .4

 .وٌيذ اًتخاب سا خَد ي سضتِ هشاحل، ايي توام تِ تَجِ تا آخش، لذم دس.5

ّاي تحػيلي تيطتش آضٌا وٌين تا اًتخاتي دسست ٍ  آهَصاى سا تا سضتِ اين وِ ضوا داًص تالش وشدُ

 سشضاس اص هَفميت داضتِ تاضيذ. 

تَاًٌذ  ِ هيآهَصاى دس سال دٍم همغغ تحػيلي هتَسغ ّاي تحػيلي وِ ّش يه اص داًص ضاخِ

اي، وِ ّش يه اص  ِ فٌي ٍ حشفِضاخ.3  .ضاخِ واسداًص2.ضاخِ ًظشي 1اًتخاب وٌٌذ ػثاستٌذ اص: 

 ضًَذ. ّاي هتفاٍتي تمسين هي ّا تِ سضتِ ايي ضاخِ



 

  رضتِ تحصیلی ریاضی فیسیک

 سضتِ تحػيلي سياضي اص ضاخِ هتَسغِ ًظشي دس ايشاى است.

عَس وِ اص اسن ايي سضتِ پيذاست دسٍس اغلي ٍ هْن ايي سضتِ دسس سياضي ٍ فيضيه است.  ّواى

ضَد تٌاتشايي داًص  داًص سياضي اص پيص ًياصّاي اغلي تشاي هَفميت دس ايي سضتِ هحسَب هي

هٌذ تاضٌذ ٍ تَاًايي  ضًَذ تايذ تِ دسس سياضي ػاللِ آهَصاًي وِ ٍاسد سضتِ سياضي ٍ فيضيه هي

دّذ داًص آهَصاًي  تشاي يادگيشي هغالة هشتَط تِ ايي دسس سا داضتِ تاضٌذ. تجشتِ ًطاى هي الصم

وِ تْشُ َّضي )تَاًايي رٌّي( تاال ٍ سشػت ػول رٌّي خَتي داسًذ، هَفميت تيطتشي تِ دست 

تحليل ٍ تجسن اجسام فضايي )تػَس اضىال ٍ اجسام دس رّي( اص ديگش  –آٍسًذ. لذست تجضيِ  هي

ّاي فٌي ٍ  تاضذ. ًام سضتِ سياضي فيضيه، تا سضتِ ّاي الصم تشاي تَفيك دس ايي سضتِ هي يتَاًاي

داًطگاُ ّا ػجيي ضذُ است؛ تٌاتشايي اوثش هطاغل فٌي ٍ هٌْذسي، اص عشيك تحػيل دس  هٌْذسي

سضتِ سياضي ٍ فيضيه لاتل دستشسي خَاّذ تَد ٍ اص آًجا وِ وطَس ها دس حال غٌؼتي ضذى 

تَاى  ّاي فٌي ٍ هٌْذسي تيص اص سايشيي است. تِ جشات هي ص جاهؼِ ها ًيض تِ سضتِتاضذ ًيا هي

ّاي  تشيي سضتِ ّاي داًطگاّي ٍ هطاغل هشتَط تِ آى اص هتٌَع گفت سضتِ سياضي اص ًظش سضتِ

 هَجَد دس دٍسُ هتَسغِ است.

 

 

 

 

 



 

 تجربی علَم تحصیلی رضتِ

 .وٌذ هي تحث عثيؼي ٍ تجشتي ػلَم دستاسُ دتيشستاًي ی سضتِ ايي. است ًظشي هتَسغِ ضاخِ اص 

 ٍ ضٌاسي صيست دسٍس دس لَي ػلوي تٌيِ ٍ پايِ تايذ تجشتي ػلَم سضتِ تِ هٌذ ػاللِ آهَص داًص

 آصهايطي گشٍُ دس. تشآيذ ضيوي ٍ فيضيه سياضي، هسايل پس اص ساحتي تِ ٍ داضتِ ضٌاسي صهيي

 تلمي هْن... ٍ ضيوي ضٌاسي، صهيي ضٌاسي، صيست دسٍس: ّا صيشگشٍُ تِ تستِ تجشتي ػلَم

 تْذاضت ٍ ضٌاسي صيست تِ تَاى هي ضٌاسي صيست دسس اغلي هثاحث اص سضتِ ايي دس. ضًَذ هي

 لذست ٍ ػاللِ وِ وشد اضاسُ... ٍ هَلىَلي سلَلي صيست جاًَسي، صيست گياّي، صيست هحيظ،

 اص پس تَاًذ هي سضتِ ايي آهَص داًص. است اّويت حائض ًىات اص هثاحث ايي دس آهَص داًص يادگيشي

 تِ( داًطگاّي) تاالتش هماعغ دس آصهايطي ّاي گشٍُ اص يىي دس ضشوت تا داًطگاّي پيص هذسن اخز

 .دّذ اداهِ خَد تحػيالت

 

 ضشوت آهَصاى داًص. است هشتثظ سضتِ ايي تا تجشتي ػلَم آصهايطي گشٍُ سشاسشي وٌىَس دس

 پضضىي، چَى ّاي سضتِ دس تَاًٌذ هي وٌىَس دس لثَلي اص پس آصهايطي گشٍُ ايي دس وٌٌذُ

 صتاى ػشتي ادتيات: تجشتي دٍم سال دسٍس. وٌذ تحػيل...  ٍ هذيشيت ٍ داسٍساصي پضضىي، دًذاى

 استاى ػوَهي جغشافيا ضٌاسي صيست فيضيه سياضيات ٌّذسِ صًذگي ٍ ديي خاسجِ صتاى فاسسي

 صتاى ضٌاسي صهيي ديٌي فاسسي صتاى ادتيات ػشتي:.  سَم سال دسٍس دفاػي ضيوي ضٌاسي

 .صيست سياضي فيضيه ضيوي خاسجِ

 

 



 

 

 رضتِ تحصیلی علَم اًساًی

 داًص ّوچٌيي ، است ػشتي ٍ ادتيات دسٍس دس تَدى لَي سضتِ ايي تِ ٍسٍد تشاي اغلي ضشايظ اص

 هؼلَهات ٍ داًص سضتِ ايي.  تاضذ دادُ ًطاى اجتواػي هغالؼات دسس دس سا خَد تَاًايي تايذ آهَص

 تِ هشتَط هسايل هغالؼِ اًساًي ػلَم اغلي هَضَع. گيشد هي   تش دس سا اًساًي ػلَم تِ هشتَط

 ضٌاسي، تاستاى ٍسصضي، ػلَم هختلف، هزاّة ٍ ادياى هختلف، هلل ادتيات ٍ صتاى. است اًساى

 هٌغك، ٍ فلسفِ ضٌاسي، هشدم ٍ اجتواػي ػلَم ضٌاسي، جاهؼِ التػاد، جغشافيا، تاسيخ،

 ٍ خاًَادُ تِ هشتَط هسايل دٍلتي، ٍ تاصسگاًي التػادي، هختلف ّاي تخص هذيشيت سٍاًطٌاسي،

 تش ػالٍُ سضتِ ايي دس تَفيك تشاي. ضَد هي هحسَب سضتِ ايي اغلي هحَسّاي اص تشتيتي ػلَم

 ػشتي، ادتيات، چَى دسٍسي دس ػلوي تَاًايي خَب، حافظِ لذست ٍ اًساًي ػلَم تِ هٌذي ػاللِ

 اوثش. آيٌذ هي حساب تِ اغلي ًياصّاي اص اجتواػي هغالؼات ٍ هٌغك ٍ فلسفِ جغشافيا، تاسيخ،

 ّاي سال عي. ّستٌذ استثاط دس اًساًي ػلَم تا تاضذ، هي اًساى ّا آى اغلي هحَس وِ هطاغلي

 تيطتشيي سشاسشي وٌىَسّاي دس ّن ٌَّص اها است يافتِ واّص سضتِ ايي دس استمثال اخيش

 آهادُ آهَصاى داًص تؼذاد وِ است حالي دس ايي. است اًساًي ػلَم ٍ ادتيات گشٍُ دس وٌٌذُ ضشوت

 .است ديگش ّاي گشٍُ اص ووتش گشٍُ ايي دس لَي ٍ

 ضٌاسي، جاهؼِ فلسفِ، هذيشيت، ادتيات، ضٌاسي، سٍاى حساتذاسي، حمَق، ّاي سضتِ تِ اگش*** 

 ايي دس سا تاى ضغلي ي آيٌذُ ٍ هٌذيذ ػاللِ اًساًي ػلَم تِ هشتَط ّاي سضتِ ي وليِ ٍ سياسي ػلَم

 .آهذيذ خَش اًساًي ػلَم ي سضتِ تِ ّستيذ لَي حفظي ّاي دسس دس ٍ تيٌيذ هي ّا سضتِ

 وشدُ ايجاد صيثايي تسياس تشوية ٍ داضتِ اي ضوِّ ّا دسس ي ّوِ اص وِ جزاب الؼادُ فَق اي سضتِ

 .است



 ايي دسٍس( ضٌاسي سٍاى ـ جغشافيا ـ تاسيخ ـ ادتيات ـ سياضي ـ هٌغك ـ فلسفِ) لثيل اص دسٍسي

 .تشد خَاّيذ سا لزت ًْايت ّا آى اص وِ ّستٌذ ػلَهي ي ّوِ جاهغ وِ ّستٌذ سضتِ

 دسگيش جزاب ضىلي تِ سا تاى رّي وِ ّستٌذ تفْوي دسٍسي سياضي، ٍ هٌغك ٍ فلسفِ دسٍس

 .ّستٌذ … ٍ ضٌاسي سٍاى جغشافيا، تاسيخ، دسٍس خَاًذى تشاي رٌّي هٌاسة ًشهص ٍ وٌذ هي

 لزت وِ است سضتِ ايي دسس تشيي جزاب ،(فاسسي ضؼش اٍصاى ػشٍؼ،) ادتيات صيثاي دسس

 .است دسس ايي خَاًذى ي ًتيجِ فاسسي، اضؼاس اص تشدى دٍچٌذاى

 .ضواست هٌاسة حمَق ي سضتِ ّستيذ، ٍوالت ي حشفِ تِ هٌذ ػاللِ اگش

 هذيشيت ّاي گشايص تواهي داسيذ، وشدى هذيشيت تِ توايل ٍ داسيذ اي لَي هذيشيتي ضنّ اگش

 .ضواست سٍي پيص( … ٍ دٍلتي هالي، تيوِ، غٌؼتي،)

 .ضواست هٌتظش فاسسي، ادتيات ي سضتِ داسيذ، ضؼش ٍ ادتيات تِ ػاللِ اگش

 ػويمي ٍ جزاب  الؼادُ فَق ٍ صيثا ّاي سضتِ التػاد، سياسي، ػلَم ضٌاسي، جاهؼِ فلسفِ، ّاي سضتِ

 .علثذ هي سا تاتؼوّك ٍ فْين افشاد وِ ّستٌذ

 اًساى سٍاى ٍ افىاس ٍ سٍحيات دس تأهّل ٍ تفىش تِ هٌذ ػاللِ وِ افشادي تشاي ضٌاسي، سٍاى ي سضتِ

 .ضواّاست سٍي پيص اًساًي، ػلَم ي سضتِ تِ ٍسٍد تا ّستٌذ،

 

 

 

 

 



 

 

  رضتِ علَم ٍ هعارف اسالهی

 

 لشآى، تفسيش اسالهي، هؼاسف فمِ، اغَل لثيل اص اغلي هثاحث ٍ دسٍس تا  آهَص دس ايي سضتِ داًص

 ػشب ادتيات ٍ صتاى تِ تايذ ٍ ضَد هي آضٌا... ٍ لشآى تا آضٌايي الؼشتيِ، هثادي اسالهي، اخالق

تاسيخ ٍ  هغالؼِ ٍ حذيث ٍ لشآى ٍاديِ تِ ٍسٍد تشاي وِ چشا تاضذ هٌذ ػاللِ آى تِ ٍ تَدُ هسلظ

توذى وطَسّاي هسلواى ٍ وتة ػشفاًي ٍ فلسفِ اسالهي ٍ يا تحميك ٍ هغالؼِ تش سٍي فمِ ٍ 

ًاپزيش است. فاسؽ التحػيالى ايي  هثاًي حمَق اسالهي، آضٌايي تا صتاى ػشتي يه ضشٍست اجتٌاب

اداهِ سضتِ هجاص خَاٌّذ تَد تا دس سضتِ ّاي داًطگاّي هشتَط تِ گشٍُ ادتيات ٍ ػلَم اًساًي 

تحػيل تذٌّذ. ّوچٌيي تشخي اص هَسسات آهَصش ػالي خاظ هاًٌذ داًطگاُ ػلَم ٍ حذيث، اص 

 تيي داٍعلثيي هزوَس تشاي اداهِ تحػيل دس سضتِ ّاي هزّثي ٍ اسالهي داًطجَ هي پزيشد. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ای حرفِ ٍ فٌی  ضاخِ 

 

غٌؼت،   ضاهل سِ صهيٌِآهَصش ٍ پشٍسش   اي دس همغغ تحػيلي هتَسغِ فٌي ٍ حشفِ  ضاخِ

 تاضذ. خذهات ٍ وطاٍسصي است ٍ ّش صهيٌِ داساي چٌذيي سضتِ هي

ٍ دتيشاى « ٌّشجَ»آهَصاى آى  ٍ داًص« ٌّشستاى»ّاي آهَصضي هجشي ايي ضاخِ  هشاوض ٍ ٍاحذ

 ضًَذ. ًاهيذُ هي« آهَص ٌّش»تخػػي آى 

خالليت ٍ ًَآٍسي، ضٌاخت   ٌِاي، استمالل فىشي ٍ ايجاد صهي ٍ حشفِ  فٌي  اص اّذاف اغلي ضاخِ

هٌاسة تشاي ّذايت آًاى تِ سوت اضتغال، هفيذ   ٌّشجَياى ٍ ايجاد صهيٌِ  تْتش استؼذاد ٍ ػاللِ

 فاسؽ ٌّشستاى اص وِ ٌّشجَياًي تاضذ ًوي  است. چَى ايي ضاخِ داساي دٍسُ پيص داًطگاّي

َس استماي سغح هٌظ تِ اها. وٌٌذ ضشوت آصاد ٍ سشاسشي وٌىَس دس تَاًٌذ ًوي ضًَذ هي التحػيل

 ٍ آصاد داًطگاُ واستشدي، ػلوي  هْاست ايي ٌّشجَياى دٍسُ واسداًي خاغي دس داًطگاُ جاهغ

 هٌذ ػاللِ ٌّشجَياى. است ضذُ عشاحي پشٍسش ٍ آهَصش تِ ٍاتستِ اي حشفِ ٍ فٌي ّاي داًطىذُ

افت ًوايٌذ دسي سا خَد ديپلن فَق هذسن تا تَد خَاٌّذ هجاص ٍسٍدي ّاي آصهَى دس لثَلي اص پس

 ٍ تذيي تشتية تا هْاست تيطتشي جزب تاصاس واس ضًَذ.

 

 

 

 



 

 

 کارداًص  ضاخِ 

 

غٌؼت، خذهات ٍ   آهَصش ٍ پشٍسش ضاهل سِ صهيٌِ  واسداًص دس همغغ تحػيلي هتَسغِ  ضاخِ

ذُ ًاهي« ٌّشستاى واس داًص»ّاي آهَصضي هشتَط تِ ايي ضاخِ  وطاٍسصي است. هشاوض ٍ ٍاحذ

ضًَذ. داًص آهَصاًي وِ لػذ داسًذ ّش چِ سشيغ تش جزب تاصاس واس ضًَذ تِ ايي ضاخِ ّذايت  هي

هي ضًَذ الثتِ ّواًغَس وِ دس ضاخِ فٌي ٍ حشفِ اي اضاسُ ضذ ٌّش جَياى واسداًص ًيض هي تَاًٌذ 

ٍ اداهِ تحػيل دٌّذ. داًص آهَصاًي وِ تَاًايي ٍ حَغلِ ووتشي تشاي يادگيشي دسٍس ًظشي 

حافظِ هحَس داسًذ ٍ توايل تيطتشي تِ اًجام هطاغل ػولي ٍ هْاستي داسًذ تشاي تحػيل دس ايي 

ضاخِ هٌاسة ّستٌذ. اص آًجا وِ تٌَع سضتِ دس ايي ضاخِ تسياس صياد است تَاًوٌذي ّاي هشتَط 

تِ ايي ضاخِ ًيض گستشدُ است. تِ ّويي ػلت ػاللِ هٌذاى تايذ دس اًتخاب سضتِ دلت تيطتشي 

 اضتِ تاضٌذ. د

ٍ حشفِ اي تا ضاخِ واسداًص ضثاّت صيادي داسد اها تفاٍت ّايي ًيض داسد. اص جولِ ايي  فٌي ضاخِ 

 تفاٍت ّا هي تَاى تِ ايي هَاسد اضاسُ وشد:

 

 .است دضَاستش واسداًص اص اي حشفِ ٍ فٌي  * ضشايظ ٍسٍد تِ ضاخِ

 .است داًص واس اص  تش هطىل اي حشفِ ٍ فٌي  ضاخِ دسٍس* 

 سگاّي ضاخِ واس داًص تيطتش اص فٌي ٍ حشفِ اي است.وا ساػات ٍ ػولي دسٍس* 

 * سضتِ ّاي ضاخِ واس داًص هتٌَع تش اص فٌي ٍ حشفِ اي است.

 * ضشايظ استخذام تشاي فاسؽ التحػيالى فٌي ٍ حشفِ اي تْتش است.

 * ساػات حضَس دس هذسسِ تشاي داًص آهَصاى فٌي ٍ حشفِ اي تيطتش است. 



اًص آهَصاى فٌي ٍ حشفِ اي تشخي اص دسٍس سا وِ داًص آهَصاى واس داًص اص گزساًذى آى * د

 هؼاف ّستٌذ سا هي گزساًٌذ.


