
 

دبیرستان نرگس دوره اول-تمشجدول مطالعاتی و رفع اشکال پایه ه  
 

 روز ساعت درس موضوع زمان

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :       
بعببز شفر ببلفی بب ف-10وفف9صبب :فیلببآموفشی شمببهفمبب    ف : تدددریس

فت لین تفق   9-10 ریاضی  
 

 شنبه

17/12/98  

14-15             رفع اشکال توسط دبیر محترم :         کت بف ی ضهف117صففتکلیف : 

30:15-16قراردادن سوال توسط دانش آموز :      96ت فصفف93صفف10یفتز یسفبخشفپ ی نهفیغن طآسفلص فتدریس    

10-11 علوم  
16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                   لعف مک التفیغن طآسففوفخآمهفس زفتکلیف : 

 13-13:20قراردادن سوال توسط دانش آموز :     
بعز شفر لفیف  ف-12وفف11ص :فیلآموفشی شمهفم    ف : تدریس

 ت لین تفق  فوف لعف مک ل
 10-9 ریاضی

 دوشنبه

91/12/98  

 7کت بفخآمهفس زفت فشخلفس  لفف74صففتکلیف : 14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                    

30:15-16سوال توسط دانش آموز :      قراردادن  
کت بف  فبهفخ بهفیط لعهفکلد فوفسپسفل ی فص تهفف12د سف تدریس :

.دبآلف  فگ شفلل فدهآز  
10-11 دینی  

16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 پ سخفبهفس  التفخ دتف  ف یتح نفکنفتکلیف :   

9وفف8شی ششفیف هآوفوف نسفب فقلشنفد سف  تدریس : قراردادن سوال توسط دانش آموز :       

11-12 قرآن  
18-45:18رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 فتکلیف :   

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :      ()د سفشش دف15د سف تدریس :   

9-10 ادبیات  
سه شنبه 

20/12/98 

14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                      

د نبشفشیب ش نفیبتنفیب فمبعلاف شف دبآب تفبب یهفشنزگآ ب نففففففففف تکلیف :

)مخصببآیفیبب ف یبب کنفیعببلوتفا  ف نتخبب بفکببلد فوفد ببب   فشنفیتنببهففف

د   افلغبب تفیزیببزفبببل افیعنببهفوفش  یببهفهبب اف دبببهفب مببز ه  نآنففف

لع لآبیفن مبت  افی ننبزفیبسفد سف شفففففخ دف  شیب بهفوفنکتبهف دببهفوفففف

  کت بفب یزفطل  هفم د

30:15-16قراردادن سوال توسط دانش آموز :      .  فبهفخ بهفنگ  فکنآزف19لآموفتز یسفد فسفف  تدریس :   

10-11 مطالعات  
16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 19 نج مفلع لآت  افد سف تکلیف :   

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :       
ف-+فپ سخن یهفخآمهفس ز13ص :فیفلآموفشی شمهفم    ففتدریس :

 بعز شفر لفیف لعف مک ل
9-10 ریاضی  

چهارشنبه 

21/12/98  

14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                     12ت فف2کت بفخآمهفس ز شفس  لفف77صف تکلیف :   

30:15-16قراردادن سوال توسط دانش آموز :        تدریس : 

10-11 زبان  
16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                  

 ,some ,are there,is there ,anyس  لفوفی  بفب فف10فتکلیف :

many کت بفوفس  التهفکهفد فکالسفک  فمز فبن یسآز ف49ی ننزفصفف 

13-20:13دانش آموز :     قراردادن سوال توسط   
)ب شت بفف127ت فصف)ن  فوفویژگهفههفشناف14تز یسفلص فتدریس :

(ن   9-10 علوم   

پنجشنبه 

22/12/98  

14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                       لعف مک التفن  بخشف ولففخآمهفس ز تکلیف : 

30:15-16قراردادن سوال توسط دانش آموز :       9سفد سفیتز   تدریس : 

10-11 عربی  
16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 .کت بفک  ف  ف  فن  یآزف9وفف8ت لینفه افد سف تکلیف :   



 باقی ماندهپاسخنامه های  ارسال  و مدددددرورمطالب
 جمعه

23/12/98  

 بعزف شفر لفیف لعف مک ل–ف14فلآموفم    ص :ف تدریس : 13-13:20قراردادن سوال توسط دانش آموز :     

 10-9 ریاضی

 شنبه

24/12/98 

 کت بفخآمهفس زف79وفف78صفتکلیف : 14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                    

 قراردادن سوال توسط دانش آموز :     
وف ست  عفن   فف10شی ششفیف هآوفوف نسفب فقلشنفد سف تدریس :

لطف فو  دفن  یآز س   فس  ف  ف 11-12 قرآن   

  تکلیف :           18-18:45           رفع اشکال توسط دبیر محترم :

 


