
 

 دهم ادبیات   آنالین های   برنامه هفتگی کالس

 علیه السالمدبیرستان علوم ومعارف حضرت امام محمدباقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکرات الزم: 

 . دی شو ن یحتما سرساعت خود وارد کالس آنال زی دانش آموز عز-

 . د یشو  نی وارد کالس آنال  Lmsemb14.ir/adabiyat10    آدرس  ق یاز طر -

 . دییو رمز عبور استفاده نما ی خود به عنوان نام کاربر یو درج کدمل  registered  نهی از گز برنامه   URLباال در قسمت   جهت وارد شدن به کالس پس از درج آدرس-

 است ی الزام ن ینصب برنامه ادوب کانکت جهت وارد شدن به کالس آنال-

 رسان بله  ام یدر پ  maarefESF@ رستان یآدرس کانال  دب-

 maaref.embschools.irرستان یدب  تیآدرس وب سا-

 برنامه هفتگی را حتما به اطالع خانواده خود برسانید.  -

 ایام هفته 
 ساعت اول 

 8:45الی  7:45

 ساعت دوم
 10:45الی  9:45

 ساعت سوم
 12:45الی  11:45

  علوم وفنون ادبی منطق شنبه

 دفاعی / زبان  سواد رسانه زبان  یکشنبه 

 قرآن  خالقتعلیمات دینی وا عربی  دوشنبه

 تاریخ جغرافیای عمومی واستان شناسی  تاریخ سه شنبه 

 جامعه شناسی  دفاعی / ریاضی  ریاضی چهارشنبه

 نگارش اقتصاد فارسی  پنجشنبه 



 

 دهم معارف برنامه هفتگی کالس 

 علیه السالمدبیرستان علوم ومعارف حضرت امام محمدباقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکرات الزم: 

 . دی شو ن یحتما سرساعت خود وارد کالس آنال زی دانش آموز عز-

 . دی شو ن یوارد کالس آنال   Lmsemb14.ir/maaref10    آدرس  ق یاز طر -

 . دییو رمز عبور استفاده نما ی خود به عنوان نام کاربر یو درج کدمل  registered  نهی از گز برنامه   URLباال در قسمت   جهت وارد شدن به کالس پس از درج آدرس-

 است ی الزام ن ینصب برنامه ادوب کانکت جهت وارد شدن به کالس آنال-

 رسان بله  ام یدر پ  maarefESF@ رستان یآدرس کانال  دب-

 maaref.embschools.irرستان یدب  تیآدرس وب سا-

 برسانید. برنامه هفتگی را حتما به اطالع خانواده خود  -

 ایام هفته 
 ساعت اول 

 8:45الی  7:45

 ساعت دوم
 10:45الی  9:45

 ساعت سوم
 12:45الی  11:45

 نگارش منطق فارسی شنبه

 زبان / دفاعی  زبان  اصول عقاید  یکشنبه 

 آمادگی دفاعی / احکام عربی  علوم ومعارف قرآنی  دوشنبه

 سواد رسانه تاریخ جغرافیای عمومی واستان شناسی  سه شنبه 

 ریاضی ریاضی / عربی  جامعه شناسی  چهارشنبه

 اخالق/ اصول عقاید  علوم و فنون ادبی زندگی دین و  پنجشنبه 



 

 معارف یازدهم یک برنامه هفتگی کالس 

 علیه السالمدبیرستان علوم ومعارف حضرت امام محمدباقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکرات الزم: 

 . دی شو ن یحتما سرساعت خود وارد کالس آنال زی دانش آموز عز-

 . د یشو  نی وارد کالس آنال  Lmsemb14.ir/maaref111    آدرس  ق یاز طر -

 . دییو رمز عبور استفاده نما ی خود به عنوان نام کاربر یو درج کدمل  registered  نهی از گز برنامه   URLباال در قسمت   جهت وارد شدن به کالس پس از درج آدرس-

 است ی الزام ن ین به کالس آنالنصب برنامه ادوب کانکت جهت وارد شد-

 رسان بله  ام یدر پ  maarefESF@ رستان یآدرس کانال  دب-

 maaref.embschools.irرستان یدب  تیآدرس وب سا-

 برنامه هفتگی را حتما به اطالع خانواده خود برسانید.  -

 ایام هفته 
 ساعت اول 

 8:45الی  7:45

 ساعت دوم
 10:45الی  9:45

 ساعت سوم
 12:45الی  11:45

 ساعت چهارم
 14:45الی  13:45

  عربی  کارگاه تولید و کارآفرینی اصول عقاید  شنبه

 تاریخ اصول عقاید  روانشناسی  یکشنبه 

  ریاضی علوم و معارف قرآنی  علوم وفنون ادبی دوشنبه

  فارسی مطالعات فرهنگی  نگارش  -اخالق   سه شنبه 

   عربی / احکام فلسفه چهارشنبه

  اقتصاد دین و زندگی  زبان  پنجشنبه 



 

 معارف  دویازدهم برنامه هفتگی کالس 

 علیه السالمدبیرستان علوم ومعارف حضرت امام محمدباقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکرات الزم: 

 . دی شو ن یحتما سرساعت خود وارد کالس آنال زی دانش آموز عز-

 . د یشو  نی وارد کالس آنال  Lmsemb14.ir/ maaref112    آدرس  ق یاز طر -

 . دییو رمز عبور استفاده نما ی خود به عنوان نام کاربر یو درج کدمل  registered  نهی از گز برنامه   URLباال در قسمت   جهت وارد شدن به کالس پس از درج آدرس-

 است ی الزام ن یدن به کالس آنالنصب برنامه ادوب کانکت جهت وارد ش -

 رسان بله  ام یدر پ  maarefESF@ رستان یآدرس کانال  دب-

 maaref.embschools.irرستان یدب  تیآدرس وب سا-

 برنامه هفتگی را حتما به اطالع خانواده خود برسانید.  -

 ایام هفته 
 ساعت اول 

 9:45الی   8:45

 ساعت دوم
 45:11الی  10:45

 ساعت سوم
 13:45الی  12:45

 ساعت چهارم
 14:45الی  13:45

 زبان / اصول عقاید  کارگاه تولید و کارآفرینی زبان  انسان و محیط زسیت  شنبه

  تاریخ اصول عقاید  روانشناسی یکشنبه 

 ریاضی مطالعات فرهنگی  فنون ادبیعلوم و  علوم ومعارف قرآنی  دوشنبه

   فارسی اخالق  -  نگارش سه شنبه 

  فلسفه عربی/  احکام عربی  چهارشنبه

   دین و زندگی  اقتصاد پنجشنبه 



 

 معارف  دوازدهم یکبرنامه هفتگی کالس 

 علیه السالمدبیرستان علوم ومعارف حضرت امام محمدباقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکرات الزم: 

 . دی شو ن یحتما سرساعت خود وارد کالس آنال زی دانش آموز عز-

 . د یشو  نی وارد کالس آنال  Lmsemb14.ir/ maaref121    آدرس  ق یاز طر -

 . دییو رمز عبور استفاده نما ی خود به عنوان نام کاربر یو درج کدمل  registered  نهی از گز برنامه   URLباال در قسمت   جهت وارد شدن به کالس پس از درج آدرس-

 است ی الزام ن یدن به کالس آنالنصب برنامه ادوب کانکت جهت وارد ش -

 رسان بله  ام یدر پ  maarefESF@ رستان یآدرس کانال  دب-

 maaref.embschools.irرستان یدب  تیآدرس وب سا-

 برنامه هفتگی را حتما به اطالع خانواده خود برسانید.  -

 ایام هفته 
 ساعت اول 

 9:45الی   8:45

 ساعت دوم
 45:11الی  10:45

 ساعت سوم
 13:45الی  12:45

 ساعت چهارم
 14:45الی  13:45

  زبان  عربی  زبان  شنبه

  احکام  نگارش تاریخ یکشنبه 

  فلسفه علوم و معارف قرآنی  ریاضی دوشنبه

  سالمت و بهداشت  اصول عقاید/ اخالق  اصول عقاید  سه شنبه 

 جریان شناسی اندیشه های معاصر فارسی علوم و فنون ادبی  چهارشنبه

  دین و زندگی  عربی  مدیریت خانواده و سبک زندگی  پنجشنبه 



 

 معارف  دوازدهم دوبرنامه هفتگی کالس 

 علیه السالمدبیرستان علوم ومعارف حضرت امام محمدباقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکرات الزم: 

 . دی شو ن یحتما سرساعت خود وارد کالس آنال زی دانش آموز عز-

 . د یشو  نی وارد کالس آنال  Lmsemb14.ir/ maaref122    آدرس  ق یاز طر -

 . دییو رمز عبور استفاده نما ی خود به عنوان نام کاربر یو درج کدمل  registered  نهی از گز برنامه   URLباال در قسمت   جهت وارد شدن به کالس پس از درج آدرس-

 است ی الزام ن یوارد شدن به کالس آنالنصب برنامه ادوب کانکت جهت -

 رسان بله  ام یدر پ  maarefESF@ رستان یآدرس کانال  دب-

 maaref.embschools.irرستان یدب  تیآدرس وب سا-

 برنامه هفتگی را حتما به اطالع خانواده خود برسانید.  -

 ایام هفته 
 ساعت اول 

 9:45الی   8:45

 ساعت دوم
 45:11الی  10:45

 ساعت سوم
 13:45الی  12:45

 ساعت چهارم
 14:45الی  13:45

  فلسفه مدیریت خانواده و سبک زندگی  عربی  شنبه

  احکام  تاریخ  یکشنبه 

  نگارش ریاضی قرآنی علوم ومعارف  دوشنبه

 سالمت و بهداشت   اصول عقاید  اخالق/ اصول عقاید   سه شنبه 

 فارسی زبان  جریان شناسی اندیشه های معاصر علوم وفنون ادبی چهارشنبه

  دین و زندگی  زبان  عربی  پنجشنبه 



 


