
 

 

  دهم انسانییاز آموزشی اسفند ماهبرنامه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه شمیم عرفان 
 

 رسد

 سرفصل دروس

 تکلیف سرفصل تخصصی/عمومی

 تخصصی عربی

 آموزش قواعد اعراب فعل مضارع 

  6و  5آموزش درس 

  جزوات آموزشیارسال 

  از  7و حل تمارین درس  7مطالعه درس

 کتاب خیلی سبز

  6حل تست های درس 

 

 عمومی دینی

 روان خوانی کل دروس 

  آموزش بحث عزت نفس و تقویت عزت

 نفس توسط خانم منفرد

 آموزش مبحث رهبری و مردم 

 

  سوال تستی  83ارسال 

  سوال تشریحی 55ارسال 

جامعه 

 شناسی
 5و1سوال تستی و تشریحی از فصل  55ارسال   - تخصصی

 تخصصی ادبیات

  7آموزش فصل 

  کبوتر طوق دار( 15روان خوانی درس( 

  آموزش فصل ادبیات داستانی )بخش اول

 آشنایی با کتاب کلیله و دمنه(

  آموزش قواعد مربوط به نگارش 

  بررسی قلمرو زبانی ، ادبی و فکری در

 درس کبوتر طوق دار

  واژگان و آرایه های بررسی معنا و مفهوم

 ادبی درس کبوتر طوق دار

  6آموزش فصل 

 روان خوانی حمله حیدری 

 

  نوشتن انشاء در قالب سفرنامه طنز کرونا 

  به طور کامل + آزمون  6مطالعه فصل

 آنالین

 حل تمارین کتاب 

  تا و حل به  55ارسال تمونه سوال تستی

 صورت تستی و تشریحی

 8تدریس گرامر درس   عمومی زبان
  5حل کامل تست ها ، لغات و گرامر درس 

  8تست درس  55ارسال 

 عمومی جغرافیا
  3و7و6مطالعه درس 

  9آموزش درس 

  صفحه 5ارسال سوال تستی در 

  3ارسال سوال تستی از درس  

  9ارسال سوال تستی از درس 

 ریاضی
 )انسانی(

 - تخصصی
   سوال تستی 85ارسال 

  سوال تشریحی  15ارسال 

  )چیستی انسان توسط خانم باکند( 15درس آموزش   تخصصی فلسفه
  9ارسال سوال تشریحی درس  

  9تا 1سوال تستی از درس  05ارسال 



 

 0و4سوال تستی و تشریحی از درس  05ارسال   - تخصصی روانشناسی

 05و  7مطالعه درس   تخصصی علوم و فنون

 آزمون آنالین 

 حل کامل کتاب کار 

  سوال تستی 05ارسال 

 توسط خانم رضوانی 11آموزش درس   عمومی تاریخ
  11سوال تشریحی از درس  55ارسال 

  15و  9سوال تشریحی از درس  55ارسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 دهم ریاضی و تجربییاز آموزشی اسفند ماهبرنامه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه شمیم عرفان 
 

 درس

 سرفصل دروس

 تکلیف سرفصل تخصصی/عمومی

 عمومی عربی

 آموزش قواعد اعراب فعل مضارع 

  6و  5آموزش درس 

 ارسال جزوات آموزشی 

  از  7و حل تمارین درس  7مطالعه درس

 کتاب خیلی سبز

  6حل تست های درس 

 

 عمومی دینی

 روان خوانی کل دروس 

 توسط  آموزش بحث عزت نفس و تقویت عزت نفس

 خانم منفرد

 

  سوال تستی  83ارسال 

  سوال تشریحی 55ارسال 

 ریاضی

 )تجربی(
 تخصصی

  یادآوری و حل تمرین های لگاریتم توسط خانم

 احمدی

 آموزش لگاریتم و تعیین دامنه 

 

  83از کتاب میکرو از شماره  0تست فصل-

 به صورت تشریحی حل شود 63

 عمومی ادبیات

  7آموزش فصل 

  کبوتر طوق دار( 15روان خوانی درس( 

  داستانی )بخش اول آشنایی آموزش فصل ادبیات

 با کتاب کلیله و دمنه(

  آموزش قواعد مربوط به نگارش 

  بررسی قلمرو زبانی ، ادبی و فکری در درس کبوتر

 طوق دار

  بررسی معنا و مفهوم واژگان و آرایه های ادبی

 درس کبوتر طوق دار

  6فصل آموزش 

 روان خوانی حمله حیدری 

 

  نوشتن انشاء در قالب سفرنامه طنز کرونا 

  به طور کامل + آزمون آنالین 6مطالعه فصل 

 حل تمارین کتاب 

  تا و حل به  55ارسال تمونه سوال تستی

 صورت تستی و تشریحی

 8تدریس گرامر درس   عمومی زبان
  5حل کامل تست ها ، لغات و گرامر درس 

  8تست درس  55ارسال 

 تخصصی هندسه
  قضیه کوسینوس هااموزش 

  8ارسال جزوات درس اول فصل 

  تمارین کتاب حل 

  5و  8ارسال سوال تستی و تشریحی فصل 

 تخصصی شیمی
 درس غذای سالم مبحث سرعت  5آموزش فصل(

سطح  –دما -غلظت-واکنش های شیمیایی

 کاتالیزگر ( –تماس 

  5سوال تشریحی از فصل  15ارسال 

  سوال تستی و تشریحی  55ارسال 



 

 تخصصی فیزیک
  مبحث مغناطیس توسط خانم نخست و آموزش

  حل نمونه سوال در فیلم اموزشی

 رسال نمونه سوال از فصل مغناطیسا 

  حل تمرین های ما بین فصل ها و آخر فصل

 ها از ابتدا

  1ارسال تست و نمونه سوال فصل 

 ارسال پلی کپی 

  8سوال تستی فصل  85ارسال 

 تخصصی زیست

 5فصل  8گفتار  آموزش 

 ارسال انیمیشین فرایند همانند سازی 

 آموزش لیموزیست 

 ارسال جزوه مواد آلی 

 ارسال جزوه لیپید ها 

 ارسال بسته های آموزشی 

 آموزش نوکلوئید اسید ها 

  5ارسال سوال تستی و تشریحی از فصل 

 تشریحی سوال تستی و 55ارسال   )لگاریتم توسط خانم دانشور( 8آموزش فصل   تخصصی حسابان

 به صورت تشریحی 501-581حل تمارین   مستقل و غیر مستقلآموزش پیشامد های   تخصصی آمار

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


