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 تکالیف کالس درس

 بِ بعذ 6تکویل کاربرگ از درض  تواهی کالسها قرآى

 طرح ؼَداز درض ّفتن تا آخر کتاب ّر درض شًج ظَال هفَْهی ٍ تؽریحی  تواهی کالسها دینی

 عربی

 ٍ پاظخ آى 8،  7،  6،  5ًورُ ای از درٍض  02تٌظین یک برگِ ظَال اهتحاًی  هفتن

 هشتن
با اظتفادُ از فعل ّای کتاب ٍ لغات اًتْای کتاب خطی  02ًَؼتي یک هتي 

 هاضی ٍ هضارع هرتبط با ایام عیذ

  نهن

 ادبیات

 ًَرٍزًَؼتي ظفرًاهِ ٍ دفتر خاطرُ برای تعطیالت  هفتن

 65الی  77پاظخ ظَاالت کاربرگ هبتکراى از صفحات  هشتن

 نهن
ظَال  05ظَال تعتی ٍ  02: داًػ آهَزاى از ظَاالت ظایت 07ًورات زیر 

 تؽریحی بٌَیعٌذ.

 هطالعات اجتواعی

 هفتن

کالض ّفتن بِ علت عولکرد خَب تکلیف عیذ ًذارًذ ٍ اگر کعی کار تحقیقی 

هحلی کِ رفتِ اًذ بیاٍرد اهتیاز ٍیصُ ای برایػ در ًظر هی ظفرًاهِ یا گسارغ از 

 گیرین

 هشتن

بِ خاطر عولکرد خَب پایِ ّؽتن تکلیف عیذ ًذارًذ ٍ اگر کعی کار تحقیقی 

ظفرًاهِ یا گسارغ از یک هکاى تاریخی کِ بازدیذ داؼتِ اًذ بیاٍرد اهتیاز ٍیصُ ای 

 برایػ در ًظر هی گیرین

 نهن

دقیقِ هطالعِ داؼتِ باؼٌذ.  72از رٍز دٍم فرٍردیي فقط رٍزی  داًػ آهَزاى عسیس

ٍ ّر رٍز را بِ یک درض اختصاؾ دّیذ تا  00از درض ظیسدّن تا آخر درض 

 یازدّن فرٍردیي

 زباى انگلیسی

 هفتن
  "Englishریؽِ کلوِ  "تحقیق در هَرد 

 اًگلیعی ظفرًاهِ بِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ بِ زباى

 هشتن

  "Englishریؽِ کلوِ  "تحقیق در هَرد 

 ظفرًاهِ بِ صَرت پاٍرپَیٌت ٍ بِ زباى اًگلیعی

 یکی از هتَى کاربرگ را ترجوِ رٍاى ٍ درظت

  نهن

 ّر کذام بِ ؼکل اختیاری



 تکالیف کالس درس

 فیسیک

 هفتن
ظَال  02برای ّر کذام از فصل ّا جذاگاًِ  02ٍ  8ٍ  0ٍ  0از فصل ّای 

 یاد بگیرًذ.تؽریحی با جَاب ًَؼتِ ٍ 

 هشتن

 ظَال تؽریحی با جَاب دادُ ؼَد ٍ یاد گرفتِ ؼَد. 4از صفحات رکر ؼذُ 

ٍ  072ٍ  008ٍ  006ٍ  95ٍ  94ٍ  90ٍ  90ٍ  88ٍ  85ٍ  80ٍ  82ٍ  79ؾ  

070   ٍ070  ٍ078  ٍ079  ٍ040  

  نهن

 شیوی

 هفتن
 کاهل کردى تواهی کاربرگ ّای ؼیوی ٍ زهیي 

 کاهل کردى درض آزهَى ؼیوی ٍ زهیي

 هشتن
 کاهل کردى تواهی کاربرگ ّای ؼیوی ٍ زهیي 

 ؼیوی ٍ زهیيکاهل کردى درض آزهَى 

  نهن

 زیست

 در ظایتظَاالت فصل تذریط ؼذُ  هفتن

 در ظایتظَاالت فصل تذریط ؼذُ  هشتن

 کاربرگ 04ٍ  07فصل  نهن

 ریاضیات

 از ّر فصل کتاب هبتکراى یک صفحِ تعتی حل ؼَد هفتن

 هشتن

 4ٍ7ٍ02ٍ00ٍ07ٍ07ٍ09( ض 4فصل 

 7ٍ6ٍ00ٍ00ٍ05ٍ06ٍ08ٍ09ٍ02( ض 5فصل 

 5ٍ6ٍ7ٍ9ٍ02ٍ00ٍ00ٍ07ٍ04ٍ05ٍ09ٍ02( ض 6فصل 

 7ٍ5ٍ6ٍ9ٍ00ٍ07ٍ04ٍ05( ض 7فصل 

 نهن
ٍ  022ٍ  060ٍ  060ٍ  044ٍ  072ٍ  80ٍ  82ٍ  57ٍ  56کتاب هبتکراى : ؾ 

020 

 


