
متکلیفعنوان درس زمان پیشنهادی انجام تکلیف توسط دبیر محیر

یک و نیم تا دو ساعت6 و3کاربرگ فصل هندسه

قرآن
ی حداقل   تفسیر سوره های کوچک و نوشتر

ی
 نکته مهم مربوط به هر فایل5مشاهده دو فایل موشن گراف

حفظ سوره عرص برای هفته اول و سوره همزه برای هفته دوم
یک ساعت

پیام های آسمان
ی نکات جالب توجه  (قسمت اول)مشاهده ویدئوی مصاحبه با دکیر عباس موزون: هفته اول ( خط نباشد10کمیر از )و نوشتر

ی نکات جالب توجه  (قسمت دوم)مشاهده ویدئوی مصاحبه با دکیر عباس موزون: هفته دوم ( خط نباشد10کمیر از )و نوشتر
دو و نیم ساعت

زبان

(...سال تحویل، بازدید و )فیلم کوتاه 

عکس های نوروزی با کپشن و توضیحات انگلییس

(...پادکست،تصویری، مکتوب،)سفرنامه 

(اگر توانمندی خایص 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 شر  ساعت در سمیم بارگزاری خواهند کرد۴ مدرستر

ی )مغالطه را پیدا کنتفکر یک ساعت( مغالطه از فیلم و شیال10نوشتر

عرنی
کاربرگ افعال مضارع

پاسخ به سواالت فیلم

یک ساعت

یک و نیم تا دو ساعت

سه ساعت(انتخانی) سوال مرور فصل ها و یا کاربرگ تست های عمیق تر40کاربرگ حساب

دو و نیم ساعتتحویل فایل ارائه ها در جشنواره وطنی یا جشنواره جهان نگرمطالعات

زیست
(عالقه مندان)مسابقه زیست فناوری 

(مثبنر)فعالیت محیط زیسنر 

فاریس

 کنند و ویس آن را ارسال نمایند (در هر هفته دو حکایت)چهار حکایت گلستان سعدی
ی

پیدا کردن تمایم آرایه های ادنی و گروه + را روان خوان

های اسیم در حکایت

ی کتاب های پیشنهادی دو کتاب را به دلخواه انتخاب نموده و پس از مطالعه آن به دو سه سوال پاسخ دهند (مربوط به بحث ش نخ)از بتر

چهار ساعت

یک تا یک و نیم ساعتصورت درآمد و هزینه عید دانش آموزکار و فناوری

یک و شییم ی فیر
(الزایم)آماده شدن برای آزمون مغناطیس +(الزایم) کاربرگ از فصل مغناطیس2شامل 

فته ویژه شآمدان 1: اختیاری  مشاهده مستند و ارائه گزارش- پروژه ساخت موتور و ژنراتور -  کاربرگ پیشر
بخش الزایم سه ساعت

)قرآن
ی

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

یک ساعت(ساخت یک کارت ویزیت)گرافیک-(انجام پروژه ترکینی)برنامه نوییسرایانه

جدول تکالیف عید نوروز پایه هشتم


