
 

 

  دهم انسانی آموزشی اسفند ماهبرنامه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه شمیم عرفان 
 

 رسد

 سرفصل دروس

 تکلیف سرفصل تخصصی/عمومی

 و آموزش توسط خانم کاظمینی 6مطالعه درس   تخصصی عربی

  6سبز درس حل تمارین خیلی 

 حل تست های جزوه خیلی سبز 

  5ترجمه درس 

  6و  5سوال تستی از درس  04ارسال 

 ارسال تست از ترجمه درس دلفین 

 ارسال قواعد جمله اسمیه و فعلیه 

 

 عمومی دینی

  01و00و04مطالعه درس 

  دینی  00آموزش درس 

 توسط خانم منفرد 

 آموزش روان خوانی درس دین و زندگی 

 

  01تا  04تستی از درس سوال  04ارسال 

  04و9سوال تشریخ از درس  15ارسال 

جامعه 

 شناسی
 تخصصی

  00آموزش درس 

 
  00ارائه سوال تستی از درس 

 - تخصصی ادبیات
  صفحه فایل سوال 5ارسال 

  5تا  0سوال تستی از درس  04ارسال 

 0تدریس درس گرامر درس   عمومی زبان
  0ارسال سوال از لغت و گرامر درس 

  ارسال تستreading  3درس 

 عمومی جغرافیا
  8و7و6مطالعه درس 

  9آموزش درس 

  صفحه 1ارسال سوال تستی در 

  8ارسال سوال تستی از درس  

  9ارسال سوال تستی از درس 

 - تخصصی ریاضی
   سوال تستی 34ارسال 

  سوال تشریحی از مبحث تابع 05ارسال 

 تخصصی اقتصاد

  خانم طبائی آموزش مقدمات اقتصاد توسط

)مسیر طی کردن اقتصاد ایران و اقتصاد بین 

 الملل(

  آموزش کامل درس اقتصاد بین الملل توسط

 خانم طبائی

  خالصه نویسی مباحث آموزش داده شده

 توسط دانش آموزان

  نمونه سوال تستی 04ارسال 

  درس اقتصاد 614تا 649پاسخگویی به سواالت 

 انارسال پلی کپی تشریحی برای دانش آموز 

 تخصصی منطق
  درس منطق)قضیه شرطی و  9آموزش فصل

 قیاس استثنائی( توسط خانم باکند 

  9ارسال سوال تشریحی درس  

  9تا 0سوال تستی از درس  04ارسال 

 1سوال تستی و تشریحی از فصل  04ارسال   - تخصصی علوم و فنون

 توسط خانم رضوانی 00آموزش درس   عمومی تاریخ
  00تشریحی از درس سوال  15ارسال 

  04و  9سوال تشریحی از درس  15ارسال 

 

 



 

 
 

 

 دهم ریاضی و تجربی آموزشی اسفند ماهبرنامه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه شمیم عرفان 

 
 

 درس

 سرفصل دروس

 تکلیف سرفصل تخصصی/عمومی

 و آموزش توسط خانم کاظمینی 6مطالعه درس   عمومی عربی

  6حل تمارین خیلی سبز درس 

 حل تست های جزوه خیلی سبز 

  5ترجمه درس 

  6و  5سوال تستی از درس  04ارسال 

 ارسال تست از ترجمه درس دلفین 

 ارسال قواعد جمله اسمیه و فعلیه 

 

 عمومی دینی

  01و00و04مطالعه درس 

  دینی  00آموزش درس 

 توسط خانم منفرد 

 آموزش روان خوانی درس دین و زندگی 

 

  01تا  04درس سوال تستی از  04ارسال 

  04و9سوال تشریخ از درس  15ارسال 

 تخصصی ریاضی

  مبحث تابع قدر مطلقی و رسم نمودار آن آموزش

 به کمک جدول نقطه یابی

 توسط خانم  آموزش رسم توابع چند ضابطه ای

 دانشور

 

  صفحه تکلیف از مبحث تابع 0ارسال 

  سوال تستی از تمامی فصل ها 34ارسال 

  5از فصل سوال تستی  51ارسال 

  و تابع 5حل تمرین های پلی کپی فصل 

  حل تمرین های گذشته 

  5سوال تشریحی فصل  05حل 

  سوال تستی از توابع 34ارسال 

 - عمومی ادبیات
  صفحه فایل سوال 5ارسال 

  5تا  0سوال تستی از درس  04ارسال 

 0تدریس درس گرامر درس   عمومی زبان
  0ارسال سوال از لغت و گرامر درس 

  ارسال تستreading  3درس 

 تخصصی هندسه
  توسط خانم  3آموزش مبحث ذوزنقه از فصل

 احمدی
  14تاآخر 0حل تست کتاب میکرو از شماره 

 تخصصی شیمی
  توسط –)محلول ها  3آموزش فصل 

  )خانم فرنقی 

  1سوال تشریحی از فصل  05ارسال 

  1حل تمرین های دوره ای فصل 

  طرح سوال مطالعه صفحات اول فصل سوم و

 از مطالب مهم

  3سوال تستی از فصل  34ارسال 

  3و  1ارسال پلی کپی سوال از فصل 



 

 مبحث گرما توسط خانم نخست آموزش   تخصصی فیزیک

 ارسال نمونه سوال از فصل گرما 

  انجام تمام تمرین های ما بین فصل ها و

 0آخر فصل ها از ابتدا تا انتهای فصل 

  3سوال تستی از فصل  35ارسال 

 تخصصی زیست

  مبحث گردش خون تراوش توسط  5آموزش فصل

 خانم علیرضایی

 کلیه-آموزش مبحث گردش خون 

  ترکیبات -تخلیه ادرار-)ترشح 5آموزش فصل

 تنظیم آب(-شیمیایی ادرار

 آموزش تنظیمات اسمزی در جانوران 

  5ارائه پلی کپی از فصل 

  5ارائه جزوات فصل 

  صورت حل سواالت ارائه شده در جزوه به

 سوال( 144روزانه )

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


