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انتظارات دبیر از دانش آموزان
آقای شکیبا

 .1کتاب مورد نیاز نیست.

آقای یعقوبی

 .1دفتر و کتاب را همیشه به همراه بیاورید  .2کاربرگ ها در دفتر ریاضی حل شود و به همراه بیاورید.

آقای ستوده
آقای رستمی
آقای حیدری
آقای شیخی
آقای حسینی خواه

آقای لهراسبی

 .2تکلیف هر جلسه را در تبلت یا دفتر به همراه داشته باشید.

 .1حتماً تبلت و نرم افزار مربوطه را همراه خود داشته باشید.
 .2در طول هفته حتماً تمرین های داده شده را انجام دهید.
 .1جلسه اول هر هفته انشا و فارسی و جلسه دوم فقط فارسی کار می گردد .2 .نیازی به آوردن کتاب
 .3انشا را فقط در دفتر انشا نوشته و به همراه بیاورید

مهارت های نوشتاری نیست.

 .1فقط تبلت به همراه داشته باشید
 .2هر جلسه پرسش (شفاهی یا کتبی) از زیست و زمین یک هفته در میان بعمل می آید
.1کتاب درسی رابه همراه داشته باشید  .2آمادگی آزمون برای هرجلسه داشته باشید
 .1فعال بودن در ورزش

 .2به همراه داشتن لباس ورزشی در هر جلسه

 .1پرسش به طور مرتب از مطالب جلسه گذشته  .2تکالیف هر جلسه را به همراه داشته باشید
 .3مطالب به صورت هفتگی مطالعه شود  .4در منزل تمرین الزم را داشته باشید
 .1هر جلسه آزمون کتبی از حجم تدریس جلسه قبلی به عمل می آید

آقای برندک

 .2تکالیف (کاربرگ،خودرا بیازمایید،فکر کنید) انجام شده به همراه بیاورید
 .3روز آزمایشگاه روپوش به همراه داشته باشید
 .1هر جلسه آزمون به عمل می آید که همان جزوه درسی می باشد

آقای آذری

 .2کتاب مالک ارزشیابی می باشد  .3پاسخ ها به صورت مفهومی می باشد
 .4خود را امتحان کن آخر هر درس را در سیستم بنویسید و بیاورید

آقای مقدسی

.2تکالیف را به همراه بیاورید

 .1هرجلسه از کاربرگ قبلی آزمون به عمل می آید
.3اولیا رسیدگی کامل فرمایند

 .1به همراه داشتن کارهای عملی و کارگاهی در زمان مقرر  .2انجام وظایف محوله در کارهای کارگاهی

آقای کاظمی

در زمان تعیین شده
کتاب

 .5یادگیری مطالب مکانیک ،برق و الکترونیک در حد عالی

 .1امال گرفته می شود

آقای یزدانی

 .3داشتن خالقیت در انجام کارهای عملی

 .4انجام فعالیت های کالسی مربوط به

دانش آموز در منزل

 .2پرسش شفاهی از مکالمه

 .3ضبط صدا از کلمات و مکالمات توسط

 .4فایل تصویری بر حسب مکالمه درس تهیه و ارسال گردد

 .5کاربرگ در دفتر انجام شود .6اولیا پیگیری کامل داشته باشند  .7همراه داشتن کتاب کار در هر جلسه

آقای قربانزاده
آقای فرهادی

 .1هر جلسه آزمون به عمل می آید

 .2برای دروس جدید پیش مطالعه داشته باشید

 .3تکالیف گفته شده را در دفتر انجام دهید
 .1هر جلسه لوازم ورزشی گفته شده را به همراه بیاورید
قرآن .1 :تمرین روخوانی و یادگیری معانی لغات هر درس در منزل

آقای چهره گشا

هنر.1:کاغذ A4سفید یا دفترنقاشی هرجلسه به همراه داشته باشید  .2تمرین ها را انجام داده و به همراه
بیاورید

