
8:30-8آفالین

9:30-8:30آنالین

10:15-9:45آفالین

11:15-10:15آنالین

12-11:30آفالین

13-12آنالین

13:45-13:15آفالین

14:45-13:45آنالین

8:30-8آفالین

9:30-8:30آنالین

10:15-9:45آفالین

11:15-10:15آنالین

12-11:30آفالین

13-12آنالین

13:45-13:15آفالین

14:45-13:45آنالین

8:30-8آفالین

9:30-8:30آنالین

10:15-9:45آفالین

11:15-10:15آنالین

12-11:30آفالین

13-12آنالین

13:45-13:15آفالین

14:45-13:45آنالین

8:30-8آفالین

9:30-8:30آنالین

10:15-9:45آفالین

11:15-10:15آنالین

12-11:30آفالین

13-12آنالین

13:45-13:15آفالین

14:45-13:45آنالین

8:30-8آفالین

9:30-8:30آنالین

10:15-9:45آفالین

11:15-10:15آنالین

12-11:30آفالین

13-12آنالین

13:45-13:15آفالین

14:45-13:45آنالین

8:30-9:30ورزش 

منظور از . منظور از کالس آنالین کالسی است که دانش آموزان و دبیر محترم طبق برنامه و ساعت مشخص، در کالس آن درس حاضر شده و فرآیند آموزش را جلو می برند* 

 برای دانش آموزان تعریف کرده است و دانش آموز در ساعت مشخص شده در برنامه LMSکالس آفالین،کالسی است که دبیر محترم، فعالیت و محتوای آموزشی را در سامانه 

.(آموزش معکوس)یا ساعت دیگری از روز قبل، فعالیت های مشخص شده توسط دبیر را انجام می دهد

تغییر کالس بندی:  رنگ قرمز* 

 دقیقه ای با ده دقیقه استراحت میانی۴۰هر هفته به صورت دو کالس آنالین : رنگ آبی *

به نام خدا

دبیرستان دوره اول طلوع سبز

1400-1401برنامه درسی پایه هفتم                      سال تحصیلی 

3هفتم
زمان بندی

کالس ها

4

1

O.D.5/ O.D.1زبان ترمیک  2

کار و فناوری

آزمایش و پژوهش 4

3

کار و فناوری

O.D.1زبان ترمیک 

پیام های آسمان

O.D.2زبان ترمیک 

پیام های آسمان

10-11ورزش 

کار و فناوری

13:15-13:55رایانه 

14:05-14:45مطالعات 

شیوه

برگزاری
شماره زنگ روز

ریاضی

فارسی

تفکر و سبک زندگی

فرهنگ وهنر

ریاضی

2هفتم 

زبان انگلیسی

آزمایش و پژوهش

آموزش قرآن

علوم تجربی

نگارش/فارسی

1

2

1هفتم 

عربی

مطالعات اجتماعی

ریاضی

ریاضی

8:30-9:30ورزش ریاضی

ریاضی

4

3

1

2

2

3

4

1

علوم تجربی

3

4

1

2

3

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 11:30-12:10رایانه 

12:20-13مطالعات 

عربی

علوم تجربی

آموزش قرآن

نگارش/فارسی

تفکر و سبک زندگی

مطالعات اجتماعی

زبان انگلیسی

ریاضی

فرهنگ و هنر

ریاضی

فارسی

ریاضی

علوم تجربی

پیام های آسمان

فارسی

ریاضی

علوم تجربی

مطالعات اجتماعی

ریاضی

زبان انگلیسی

تفکر و سبک زندگی

ریاضی

آموزش قرآن

علوم تجربی

نگارش/فارسی

آزمایش و پژوهش

فرهنگ و هنر

 11:30-12:10مطالعات 

12:20-13 رایانه 

عربی


