
 

دبیرستان نرگس دوره اول-جدول مطالعاتی و رفع اشکال پایه نهم  
 

 روز ساعت درس موضوع زمان

51-20:51     قراردادن سوال توسط دانش آموز :     
بعبببزآ مآآ–آ12وآ11صببب: آمآزشبببلم آمببب   آ ببب    آآآ: تددددریس 

9-10 ریاضی  معآ  ک  لآپ یآکپیآج سهآق:لآ-آ5زمشلنآ مآمصلآظهرم  
 شنبه

17/12/98 

61-17                    رفع اشکال توسط دبیر محترم :      96کت بآخ  یآس:زآصآتکلیف :   

30:17-50:17قراردادن سوال توسط دانش آموز :     13وآآ12زمشلنآکت:یآمصلآآ+14تز یسآقس تآزخرمصلآ تدریس :   
10-11 علوم  

226آت آزخرآصآ14حلآکت بآک  آمصلآآتکلیف : 18-19رفع اشکال توسط دبیر محترم :                           

 15-15:20قراردادن سوال توسط دانش آموز :        
آ–آآ96+آپ سخن شهآص14وآ13زشلم آم   آ     آص: آمآآتدریس :

 10-9 ریاضی بعزآ مآظهرمآ معآ  ک  لآج سهآق:ل

دوشنبه 

19/12/98 

 107وآآ106کت بآص تکلیف : 16-17    رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 

30:17-50:17قراردادن سوال توسط دانش آموز :        آبهآخلبیآگل آمر آده ز.آ11تز یسآد سآتدریس :  
10-11 دینی  

18-19رفع اشکال توسط دبیر محترم :                    تحق قآوآگز   آک  آ  آبنلیس ز.آتکلیف :   

 تدریس :  قراردادن سوال توسط دانش آموز :    

11-12 قرآن  
        13:45- 14:45 :    رفع اشکال توسط دبیر محترم 

قرزنآعث  نآطهآک   تآد   یآه ز آوصلآ  آپ ز آآآ552 مصآآتکلیف :

 کن زآوآبگلی زآب آچهآحرکتیآ بتز آشیآ لنزآوآچر آ؟

15-20:15    قراردادن سوال توسط دانش آموز :      تدریس :  
9-10 ادبیات  

سه شنبه 

20/12/98  

16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                         )د سآزم د(آ نج مآ لد.آ15تلل زآشحتل آد سآآتکلیف :   

30:17-50:17قراردادن سوال توسط دانش آموز :      بهآخلبیآگل آمر آده ز.آ19د سآآ voiceبهآتدریس :  
10-11 مطالعات  

18-19رفع اشکال توسط دبیر محترم :                         نج مآمع ل ته یآکت بآتکلیف : 

15-20:15قراردادن سوال توسط دانش آموز :           
بعزآ مآظهرمآ معآ-17وآ16و15زشلم آم   آ     آص: آمآ تدریس :

9-10 ریاضی   ک  لآ  

چهارشنبه 

21/12/98 

16-17توسط دبیر محترم :                      رفع اشکال 97کت بآخ  یآس:زآص تکلیف :   

30:17-50:17قراردادن سوال توسط دانش آموز :      

معببلآهبب یآبببیآق عببز آج سببهآق:ببلآ  آ مآخلدتبب نآآآآآآآ-1تدددریس :

معببلآ-2 شتحبب نآبگ ریببزآوآن ببر آده ببزآوآبببر ی آ  سبب لآمرش ی ببز.آآآ

پ و پلینببتآ  سبب لآشببیآهبب یآبببیآق عببز آسببریآدومآکببهآبببهآصببل تآآ

10-11 زبان زآوآ مآخلدت نآ شتح نآبگ ریز. لدآحفظآکن   

18-19رفع اشکال توسط دبیر محترم :                        

  آ مآ ویآآ find itکتبب بآد سببیآقسبب تآآآآ89حهآصببفآتکلیددف :

-weکتبب بآبخل ن ببزآوآبببر یآهببرآج  ببهآیبب آسببل لیآسبب د آوآیبب آآآآآآآ

questionبنلیس زآوآبر ی آ  س لآکن ز.آ 

15-20:15قراردادن سوال توسط دانش آموز :            
 مآآ97 مآصفحهآآ13وآآ11ش:حثآچرخآوآقرقر آم یلآ     آتدریس :

99سرآقرقر آت آسرآچرخآدنز آصآ  

9-10 فیزیک  

پنجشنبه 

22/12/98 

16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                         

د آآ15/12 هرشهبب آکببهآد تبب  ی آآحببلآسببل رتآشربببل آبببهتکلیددف :

آ140وآ139شببزبرآقببر  آد د آ ببز آبببلدآ+حببلآسببل رتآصببفح تآآآآآآ

خ  بببیآسببب:ز)بخ آ ولآآمصبببلآش  ببب اآهببب یآکتببب بآکببب  آخ  بببیآآآآآ

 .س:ز( یاآتک  فآبر یآ یاآت  ی آب یزآ نج مآ ز آب  ز

30:17-50:17قراردادن سوال توسط دانش آموز :      بهآخلبیآگل آمر آده ز.آ9د سآآ voiceبهآ تدریس : 
10-11 عربی  

18-19رفع اشکال توسط دبیر محترم :                       100ت آآ95صآآ9حلآت   یاآد سآ تکلیف :   



 و ارسال پاسخنامه های باقی مانده  مدددددرور مطالب
 جمعه

23/12/98 

15-20:51       قراردادن سوال توسط دانش آموز :  بعزآ مآظهرمآ معآ  ک  لآآ–18ص: آمآزشلم آم   آ     آآتدریس :   
9-10 ریاضی  

 شنبه

24/12/98 

16-17                        رفع اشکال توسط دبیر محترم :   تکلیف : 

30:17-50:17   قراردادن سوال توسط دانش آموز :  آ15وآآ14ش:حثآچرخآدنز آوآسط آ  بآد  آم یلآ     آتدریس :  

  مآسرآچرخآدنز آه آت آزخرآسط آ  بآد  آ100وآآ99صفح تآ
10-11 فیزیک  

18-19                      رفع اشکال توسط دبیر محترم :  
  تکلیف :

د سیآلطف آبهآصلتآه آبهآخلبیآآکت بآ9آسزی تآد آتز یستدریس :    قراردادن سوال توسط دانش آموز : 

. گل آده ز  
11-12 قرآن  

      45:31- 45:41     رفع اشکال توسط دبیر محترم :
عث  نآطهآک   تآد   یآصفتآق ق هآ  آپ ز آآ562 مآصفحهآتکلیف : 

 کن زآوآبنلیس زآب آ عر بآگذ  یآصح  

 


