
 
 

  0911 -0011 سال تحصیلی - شهریورماه دردوره اول متوسطه برنامه تلویزیونی ایران 

 
   پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم

 ساعت سوم

00:11- 03:91 

 ساعت دوم

03:91- 03:11 

 ساعت اول

03:11 – 00:91 
 زمان عنوان

 درس زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی
 شنبه

22/60/99 
 موضوع 1 آموزش مقدماتی مرور پایه هفتم یه هشتممرور پا

 مدرس الهام عرب سرخی پریسا عربلو سیده طاهره خادم

 درس ریاضی ریاضی ریاضی

 یکشنبه

22/60/99 
 ادامۀ معرفی مجموعه

 

 معرفی عددهای گویا
 راهبردهای الگوسازی و 

 های نامطلوب حذف حالت
 موضوع

 مدرس امیرخراسانی رضا سیف آبکار سمیه سادات میرمعینی وتاشمسعودخسر امیرخراسانی مهدی امینی

 درس مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی
 دوشنبه

22/60/99 
 موضوع من مسئول هستم (2تعاون ) حرکات زمین

 مدرس فرج اله طهماسبی فرج اله طهماسبی نازنین زینب گنجعلی

 درس جربیعلوم ت علوم تجربی علوم تجربی
 سه شنبه

22/60/99 
 موضوع فصل اول )تجربه و تفکر( )مخلوط و جداسازی مواد(فصل اول )مواد و نقش آنها در زندگی(فصل اول

 مدرس عبدالرضا شیرکوند مریم یاری عبد الرضا شیرکوند مریم یاری

 درس ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی
 چهارشنبه

20/60/99 
 موضوع درس اول: بخش دوم درس اول: بخش دوم خش دومدرس اول: ب

 مدرس چیمن خوشنمای بهرامی زاده علی سلطانی شادی احمدی

 درس عربی عربی عربی
 پنج شنبه

22/60/99 
 موضوع درس اول) تمرین های بخش اول(  ترجمه متن درس اول 

 مدرس سمیرا پورزندی فرشته کریمی سمیرا پورزندی

 درس  فرهنگ و هنر  فرهنگ و هنر  فرهنگ و هنر
 جمعه

22/60/99 
 موضوع طراحی سنتی طراحی و تصویرسازی دوخت های سنتی)پته دوزی(

 مدرس سمیه علی زاده دربندی وحید حشمتی لیال سرخوش

 



 

 

 

 

   پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم

 ساعت سوم

00:11- 03:91 

 ساعت دوم

03:91- 03:11 

 ساعت اول

03:11 – 00:91 
 زمان عنوان

 درس زبان انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی
 شنبه

29/60/99 
 موضوع 2آموزش مقدماتی  مکالمه و لغات درس یک مکالمه و لغات درس یک

 مدرس الهام عرب سرخی پریسا عربلو سیده طاهره خادم

 درس ریاضی ریاضی ریاضی

 یکشنبه

26/60/99 
 دو مجموعۀ برابر

 

 یق عددهای گویاجمع و تفر
 راهبردهای الگویابی و 

 حدس و آزمایش
 موضوع

 مدرس امیرخراسانی رضا سیف آبکار سمیه سادات میرمعینی مسعودخسروتاش امیرخراسانی مهدی امینی

 درس مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی

 دوشنبه

21/60/99 
 درس سوم: ساختار و تشکیالت دولت چهره زمین

درس سوم: چرا به مقررات و قوانین 
 نیازمندیم؟

 موضوع

 مدرس فرج اله طهماسبی فرج اله طهماسبی نازنین زینب گنجعلی

 


