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س 
مهند

ی
شهرام عامر

 
   کالس های آنالین جامع تا کنکور

 

دهم در ادامه از اواخر مهر ماه هنگام با  دوم و سوم ریاضی فصل اول،  طرح درس

اتمام بعد از  )ریاضی و آمار انسانی( دوازدهم 2و فصل  1آزمون های آزمایشی شروع فصل 

و   )ریاضی و آمار انسانی( سال یازدهم 2و فصل 1امتحانات نیمسال تحصیلی تدریس فصل

و اتمام   ریاضی و آمار انسانی()سال دوازدهم 3و فصل  2در اسفند ماه تدریس ادامه فصل

  آن.

 تدریس می شود.  )ریاضی و آمار انسانی( فروردین ماه آمار سال دهم و یازدهم

 نحوه ارائه کالس 

 تدریس فصل به کمک جزوه منحصر به فرد در کالس 

 ب درسی سال دوازدهم برای آمارگیری در امتحانات نهاییخواندن خط به خط کتا 

 و حل تمرین های کتاب درسی

 حل تست های تالیف شده به صورت میکرو طبقه بندی در قالب سواالت قطره ای 

 آزمون پیش بینی شده در تاریخ های مشخص 11برگزاری 

 یت زمانارائه نکته های کاربردی برای حل تست در کنکور بحث مهم مدیر 

 

 

 

 فروردین  خاتمه کالسها تیر  شروع کالسها

 ساعته1331جلسه   54تعداد جلسات
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 تست و نکته آنالین های کالس

 چه کارهایی در نکته و تست انجام می دهیم

 الی درس و تاکید روی قسمت های مهم آنمبررسی اج 

 تست کنکور در قالب نکته و تست 21بررسی کامل 

  قسمت های احتمالی کنکور به صورت مبحثی)تست های هدف(حل 

  بررسی ترتیب حل سواالت در کنکور و بحث مهم مدیریت زمان 

  آزمون جامع مشابه کنکور سراسری3برگزاری 

 

 

  

 یرت  خاتمه کالسها اردیبهشت   شروع کالسها

 جلسه   11تعداد جلسات
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 یازدهم و دهم جامع آنالین های کالس

 :مباحث تدریس شده ترتیب

 عبارت های جبریریاضی و آمار انسانی()فصل اول سال دهم : 

 معادله درجه دومریاضی و آمار انسانی()فصل دوم سال دهم : 

 تابع :ریاضی و آمار انسانی()فصل سوم سال دهم 

 تابعریاضی و آمار انسانی()فصل دوم سال یازدهم : 

 کار با داده های آماریریاضی و آمار انسانی()فصل چهارم سال دهم: 

 نمایش داده ها :ریاضی و آمار انسانی()فصل پنجم سال دهم 

 آشنایی با منطق و استدالل ریاضی :ریاضی و آمار انسانی()فصل اول سال یازدهم 

 آمارریاضی و آمار انسانی()فصل سوم سال یازدهم : 

 نحوه ارائه کالس 

 تدریس خط به خط کتاب درسی و حل تمرین ها 

 تفهیم درس متوسط جزوه منحصر به فرد 

 حل سواالت تالیفی و آزمون های سنجش 

 های مهم آناشاره به قسمت نیم نگاهی به حل تست و قالب نوع سواالت در کنکور و    

                     آمادگی کامل برای امتحانات تشریحی 

 

 سفندا  خاتمه کالسها هرم  شروع کالسها

 جلسه   24تعداد جلسات


