
متکلیفعنوان درس زمان پیشنهادی انجام تکلیف توسط دبیر محیر

پنج ساعت تا رس دستگاه معادالت6 و فصل 5 تا 1کاربرگ مرور فصلهای ریاضی

زبان

(...سال تحویل، بازدید و )فیلم کوتاه 

عکس های نوروزی با کپشن و توضیحات انگلییس

(...پادکست،تصویری، مکتوب،)سفرنامه 

(اگر توانمندی خاض دارند؛ محصویل تولید و توضیح دهند، تولید محتوا )دست سازه

تهیه بروشور از یک بازدید

 
ی

ایط زبان آموزان یک یا دو مورد از این موارد را برای زبان آموزان با سقف زمان ی به اقتضای سطح و رسر  ساعت در سمیم بارگزاری خواهند کرد۴مدرسیر

فاریس
ر

یک و نیم تا دو ساعت کاربرگ عیدانه همراه با فایل صون

دو و نیم ساعتتماشای فیلم دیکتاتور بزرگ و پاسخ به سواالت مطالعات

زیست

(الزایم)طرایح سوال امتحان نهانی 

 (عالقه مندان)مسابقه زیست فناوری 

(مثبتر )فعالیت محیط زیست 

یک و نیم ساعت

یک تا یک و نیم ساعتکارهای چکاپ خوردو یا شستشوی خودرو یا مراجعه به مراکز معاینه فتی کار و فناوری

یک و شییم ی فیر
(الزایم)آماده شدن برای آزمون فشار + (الزایم) کاربرگ از فصل فشار

فته ویژه رسآمدان 1: اختیاری  مشاهده مستند و ارائه گزارش-  کاربرگ پیشر
بخش الزایم سه ساعت

قرآن
ر در سوره های جمعه و منافقون 

ّ
(اجباری) نکته 5 واژه 5ترجمه و تدب

ر در سوره های تغابن، صّف، ممتحنه، حشر 
ّ
ان واژگان و نکات)ترجمه و تدب ی اختیاری (امتیاز به میر

بخش الزایم یک ساعت

عرنی
آزمون مرئری مباحث عرنی با تأکید بر قواعد

 و مکالمه عرنی
ی

ی خوان مطالعه و ارسال صوت میر

یک و نیم ساعت

 حوادث پس از قیام و ظهور امام پیام های آسمان
ی

(عج)مطالعه کتاب داستان ظهور و استخراج سیر زمان
دو ساعت

)قرآن
ی

نیم ساعتخواندن سوره طارق و ارسال آن-مبحث دریس درباره تلفظ حروف(روخوان

یک ساعت(ساخت کارت ویزیت-بخیسر از طرایح یک ست اداری)گرافیک-(انجام یک فعالیت پروژه محور)برنامه نوییسرایانه
ساعت 24جمع

جدول تکالیف عید نوروز پایه نهم


