
 ، خانم امیرپرویز4931گزارش  اسفند  

 

      کالس هفتم:                                                                                                                   

 :کتاب آموزش و پرورش

جشن پایه هفتم با  تا سر درس هشتم تدریس شد و کتاب کار  ان نیز در کالس چک شد. آزمون کالسی هر جلسه گرفته شد. 

 حضور اولیا برگزار گردید.

 :1کتاب کانکت

 تا سر درس بیست و پنجم تدریس شد و کتاب کار ان نیز در کالس چک شد.آزمون کالسی هر جلسه گرفته شد.        

    کالس کار شد.                                                                                                                  متن اهنگ در

 فیلم در کالس کار شد.   

                                                                                                                          آزمون ماهانه هر دو کتاب گرفته شد.

 :                                                                                                                         هشتم کالس

 :اب آموزش و پرورشکت

 تا سر درس هفتم تدریس شد و کتاب کار ان نیز در کالس چک شد.  

 :4کتاب کانکت

 چهار  تا سر درس بیست و نه تدریس شد و کتاب کار ان نیز چک شد.          

 آزمون ماهانه هر دو کتاب گرفته شد.

 کتاب داستان  تا سر فصل نه در کالس کار شد.

 فیلم در کالس کار شد.

 کالس نهم: 

 :کتاب آموزش و پرورش

 تا سر درس ششم تدریس شد و کتاب کار ان نیز در کالس کار شد. 

 :4کتاب کانکت

 چهار تا سر درس بیست و نه تدریس شد و کتاب کار ان نیز در کالس کار شد 

 .آزمون ماهانه هر دو کتاب  گرفته شد.

 هشت کار شد .کتاب داستان تا سر فصل 

 کار شدفیلم در کالس 

 آزمون المپیاد تیز هوشان در کالس کار شد.

 



 ، خانم صفا4931 اسفند گزارش

 پایه هفتم:

 : اموزش پرورش

 تدریس گردید ، مکالمه ها در کالس توسط دانش اموزان اجرا شد. 6درس 

 .کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید

 :2کانکت 

 شد امتحان ماهانه برگزار گردید تدریس شد و کتاب کار حل 6فصل 

 جشن پایه هفتم با حضور اولیا برگزار گردید.

 

 پایه هشتم:

 : اموزش پرورش

 تدریس گردید ، مکالمه ها در کالس توسط دانش اموزان اجرا شد 6درس 

 .کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید

 :3کانکت 

 .گردید و کتاب تمرین چک شدتدریس  6و یک درس از فصل  5فصل 

 در کالس برگزار گردید. 5کوییز فصل 

 

 پایه نهم:

 : اموزش پرورش

 تدریس گردید ، مکالمه ها در کالس توسط دانش اموزان اجرا شد 5درس 

 .کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید

 :3کانکت 

 .تدریس گردید و کتاب تمرین چک شد 5فصل 

 .در کالس برگزار گردید 5فصل کوییز 

 نمونه سواالت امتحانات ورودی تیزهوشان کار شد.

 

 

 



 

 ، خانم یونسی4931گزارش اسفند 

 :پایه هفتم

 : اموزش پرورش

 .تدریس گردید. کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید 7درس 

 :3کانکت

 آغاز شد. 7به پایان رسید و درس  6درس 

 هفته یک آهنگ توسط دانش آموزان آورده و کار شد.هر 

 کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید.

 جشن پایه هفتم با حضور اولیا برگزار گردید.

 

 پایه هشتم:

 : اموزش پرورش

 .تدریس گردید. کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید 6درس 

 :3کانکت

 .آغاز شد 7به پایان رسید و درس  6درس 

 .هر هفته یک آهنگ توسط دانش آموزان آورده و کار شد

 کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید.

 

 :پایه نهم

 : اموزش پرورش

 .تدریس گردید. کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید 6درس 

 کار شد.سواالت المپیاد زبان 

 :3کانکت

 .آغاز شد 7به پایان رسید و درس  6درس 

 .هر هفته یک آهنگ توسط دانش آموزان آورده و کار شد

 کتاب تمرین در کالس چک شد و امتحان ماهانه برگزار گردید.

 



 

 

 ، خانم نوید ادهم4931گزارش اسفند 

 پایه هشتم :

 آموزش و پرورش:

 درس ششم تدریس شد.

 انجام شد. کاربرگ های درس ششم

 امتحان کتبی ازدرس ششم از دانش اموزان به عمل امد. 

 تمام اشتباهات و نقاط ضعفهای دانش اموزان در امتحان تک تک با انها کار شد.

 کانکت دو:

 تدریس شد. 23تا   11درسهای 

 کتاب کار حل شد. 

 از دانش اموزان به عمل امد. 5امتحان ماهانه کتبی از درس 

 شد.یک اهنگ کار 

 

 

  


