
 

 

 

  دوازدهم  آموزشی اسفند ماهبرنامه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه شمیم عرفان 
 

 رسد

 سرفصل دروس

 تکلیف سرفصل تخصصی/عمومی

 عربی

 (انسانی)
 تخصصی

 عربی تمارین ارائه 

  و اتمام  عربی4تدریس آنالین انتهای درس

 کتاب

  حل تمارین خیلی سبز 

  حل تست های جزوه 

  عربی 4ارسال تمارین درس 

جامعه 

 شناسی

 (انسانی)

 تخصصی
 پایه  11و  11درس  تدریس آنالین 

 
- 

 ادبیات
 (انسانی)

 تست  07ارائه   - تخصصی

 جغرافیا
 (انسانی)

 جغرافی 5درس  تدریس  عمومی

  ارسال سوال تستی 

  تشریحیارسال سوال  

  5جزوه درس ارسال 

 ریاضی

 (انسانی)
 حد نصاب تکالیف تدریس آنالین   تخصصی

 تستی تارسال  سواال 

  سواالت تشریحی مبحث حد نصاب ارسال 

 اقتصاد

 (انسانی)
 1فصل  4تدریس آنالین بخش   تخصصی

  خالصه نویسی مباحث آموزش داده شده

 توسط دانش آموزان

 تستی تارسال نمونه سواال 

 روانشناسی
 (انسانی)

 - 8تدریس آنالین درس   تخصصی

 تاریخ

 (انسانی)
 عمومی

  9تدریس درس 

  سال دوازدهم 17تدریس درس 

  تاریخ 9ارائه نمونه سواالت تستی درس 

  تاریخ 9ارائه نمونه سواالت تشریحی درس 

  17ارائه نمونه سواالت تستی و تشریحی درس 

 تاریخ

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 دوازدهم آموزشی اسفند ماهبرنامه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه شمیم عرفان 
 

 

 درس

 سرفصل دروس

 تکلیف سرفصل تخصصی/عمومی

 عربی

 )ریاضی/تجربی(
 عمومی

 عربی تمارین ارائه 

  عربی و اتمام 4تدریس آنالین انتهای درس

 کتاب

  حل تمارین خیلی سبز 

  حل تست های جزوه 

  عربی 4ارسال تمارین درس 

 ریاضی
 )تجربی(

 اسفند 15خالصه نویسی حسابان پایه تا   - تخصصی

 ادبیات
 (/انسانی)ریاضی/تجربی

 - 3ادبیات  14تدریس آنالین درس  عمومی

 زبان
 (/انسانی)ریاضی/تجربی

 عمومی
  زبان مبحث گرامر 3تدریس آنالین فصل 

  تدریسwriting   3درس 

  3فصلارسال سوال از لغت و گرامر 

  ارسال تستwriting  3 فصل 

 هندسه
 (ریاضی)

 تدریس آنالین هندسه درس دوم بردار  تخصصی

 57 تست نشر الگو 

 15 تست گاج 

 حل تمرین تشریحی جزوه 

 شیمی
 )ریاضی/تجربی(

 تخصصی

  تدریس آنالین شیمی مبحث

 کیومتریواست

  حل تست های مربوط به درس

 استوکیومتری

- 

 فیزیک
 )ریاضی/تجربی(

 تخصصی
 تدریس آنالین فصل چهار فیزیک 

  فیزیک تا آخر 4تدریس آنالین ادامه فصل  

  4ارسال نمونه سوال از فصل 

  انجام تمام تمرین های ما بین فصل ها و

 4آخر فصل ها از ابتدا تا انتهای فصل 

 4تستی از فصل  تارسال سواال 

 زیست
 )تجربی(

 تخصصی
  زیست 3گفتار 4تدریس آنالین فصل 

  مبحث فتوسنتز 6فصل تدریس آنالین 

  زیست 6مطالعه فصل پیش 

 6 ارائه تمرین و سواالت تستی فصل 

 

 

 


