
 

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

 روز ساعت درس موضوع زمان

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :      حل تمرینهای خیلی سبز و گوش کردن به فیلم های ارسالی تدریس :   

9-10 ریاضی  
 

 شنبه

17/12/98  

14-15      رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 پلی کپی ارائه شدهحل  تکلیف :   

30:15-16       قراردادن سوال توسط دانش آموز :    12تدریس فصل  تدریس : 

10-11 علوم  

16-17          رفع اشکال توسط دبیر محترم :           12و 13کار،پلی کپی تمرین فصل کتاب  13حل بقیه فصل  تکلیف :   

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :       گوش کردن به فیلم های ارسالی برای تدریس جذرتدریس : 

9-10 ریاضی  

 دوشنبه

91/12/98  

14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                      93کار در کالس ص حل  تکلیف : 

30:15-16توسط دانش آموز :     قراردادن سوال  12و  11مطالعه درس  تدریس :   

10-11 دینی  
16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 حل شود. 2تکلیف شماره  تکلیف :   

  8سه صفحه آیات درس  -تدریس درس نهم  تدریس : قراردادن سوال توسط دانش آموز :    

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

  تکلیف :

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :        تدریس : 

9-10 ادبیات  

سه شنبه 

20/12/98 

14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                     .)درس آزاد( انجام شود 15تولید محتوا درس  تکلیف :   

30:15-16قراردادن سوال توسط دانش آموز :      18تدریس درس  تدریس :   

10-11 مطالعات  
16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 حل تمارین های ارائه شده تکلیف :   

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :       
تدریس جذر و چهار  گوش کردن به فیلم های ارس الیبرای ادامه تدریس :

 عمل اصلی رادیکال ها
9-10 ریاضی  

چهارشنبه 

21/12/98  

14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                     درس سوم از کتاب کار خیلی سبزحل  تکلیف :   

30:15-16قراردادن سوال توسط دانش آموز :       
، را گوش فرادهید   speallingمکالمه های  36ص– 33ص تدریس :

 تکرار نمایید و مانند آن یک مثال بنویسید.
10-11 زبان  

16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 6کامل کردن کتاب کار درس  تکلیف :   

13-20:13قراردادن سوال توسط دانش آموز :      14تدریس فصل  تدریس :   

9-10 علوم  

پنجشنبه 

22/12/98  

14-15اشکال توسط دبیر محترم :                    رفع  14حل کتاب کار فصل  تکلیف :   

30:15-16قراردادن سوال توسط دانش آموز :      .را به خوبی گوش کنید11فایل تدریس درس  تدریس :   

10-11 عربی  
16-17رفع اشکال توسط دبیر محترم :                 .حل تمارین و معجم درس انجام شود–ترجمه متن درس  تکلیف :   



 و ارسال پاسخنامه های باقی مانده  مرور مطالب
 جمعه

23/12/98  

 رفع اشکال تمرین های حل شده تدریس : 13-13:20قراردادن سوال توسط دانش آموز :     

 10-9 ریاضی

 شنبه

24/12/98 

  تکلیف : 14-15رفع اشکال توسط دبیر محترم :                    

  9سه صفحه آیات درس: تدریس  قراردادن سوال توسط دانش آموز :    

11-21 قرآن  
18-45:18رفع اشکال توسط دبیر محترم :                

جلسه مطالعه شود و  2تمرینها ثبت شود و واژه های این  تکلیف :

قرائت مطالعه شود. 81و 80صفحه   

 


