
  باسمه تعالي

 ٥دبيرستان متوسطه دوم عالمه حلي 

  

  ١٣٩٨-١٣٩٩نيمسال دوم تحصيلي  – گزارش برنامه هاي آموزش از راه دور در ايام كرونا

  دبيرستانمعاونت آموزشي 

با برنامه ريزي منسجم و به سرعت بسترهاي در ايران  بالفاصله بعد از شروع گسترش ويروس كرونا، ٥تيم آموزشي دبيرستان عالمه حلي 
 در ريل اجرا در بسترهاي جديد قرار گرفتند.با كمترين وقفه آموزشي اين مركز تقويم آموزش مجازي را فعال كرده و كليه برنامه هاي 

هاي ميلي و يا مقدماتي سالتك و دبيران وارد مباحث س هاي پيشرو، تقريبا اكثر دروس به پايان خود نزديكبا وجودي كه به علت طرح در
آموزان برنامه ريزي و اجرا گرديد مرحله آموزش مجازي براي دانش  هفت، ١٣٩٩تا انتهاي خرداد  ١٣٩٨آينده شده بودند، اما از اسفند ماه 

  تا در اين فرصت بتوانيم با شرايط نوين آموزشي همگام باشيم.

ط آموزش مجازي به فرصت هاي جديد آموزشي، حتي بيش از اهداف آموزش اوليه توان گفت كه با تبديل شرايميدر انتهاي اين دوره، 
  حقق شد:آموزشي سال تحصيلي در اين مركز م

  )١٣٩٨اسفند ( ١مرحله

  تستي و آزمون جامع نيآنال يهفتگ يو آزمون ها ، تكميل طرح درس هاي مجازيشروع آموزش ها

  )١٣٩٩نيمه اول فروردين ( ٢مرحله

  تستي آزمون جامع دو و ينوروز بسته هاي آموزشياردوي درسي و 

  )١٣٩٩نيمه دوم فرودين و هفته اول ارديبهشت ( ٣مرحله

  تشريحيتستي و ي ها انترميم برگزاري دوم و مسالين يليتكمآموزش 

  )١٣٩٩وم و سوم ارديبهشت (هفته د ٤مرحله

  تستي آزمون جامع دو دوم و مسالين يجمعبند يدرس ياردو

  )١٣٩٩آخر ارديبهشت (هفته  ٥مرحله

  ژهيو يبسته ها بهمراه يكاوريفرجه ر

  )١٣٩٩(سه هفته ابتداي خرداد  ٦لهمرح

  ها انترميپا يآمادگ ياردو ،علمي ناريوب هشتبرگزاري  ،يليآموزش تكمبخش دوم 

  )١٣٩٩آخر خرداد  (هفته ٧مرحله

 / تستي تشريحي / شفاهيبه صورت  ها انترميپابرگزاري 

   



  

  )١٣٩٨اسفند ( ١مرحله

  تستي و آزمون جامع نيآنال يهفتگ يو آزمون ها ي مجازي، تكميل طرح درس هاشروع آموزش ها

  

 :اهداف

 آشنائي دانش آموزان و دبيران با بسترها آموزش مجازي -

 توانمندسازي دانش آموزان جهت شركت در كالس آنالين، آزمون آنالين، ارسال استاندارد تكاليف آنالين -

  آموزان و خانواده ها جهت فراهم كردن شرايط مساعد آموزشي در منزلمشاوره دانش  -

  

 :حاتيتوض

 تشكيل كانال آموزش مجازي مدرسه براي پايه ها به صورت مجزا جهت مديريت آموزشي دانش آموزان و دسته بندي منظم محتواي آموزشي هر پايه -

 .شد يبارگذار ازدهميآموزش دهم و  يهاشنبه و سه شنبه طبق برنامه در كانال يروزها ،يآموزش يمحتواها -

 د.ودن... بفيتكال يكپ يو پل نيجزوه، كالس آنال دئو،يو ر،يدب ديمحتواها بنا به صالح د نيا -

  شروع كالس هاي آنالين در بسترadobe connect و بينجو 

  از محتواي آموزشي هفته بودند. و ندشدبرگزار در بستر لرنيتو ارشنبه به شكل فرا آزمون و چه كشنبهي يروزها، كه نيآنال يآزمون هاشروع  -
  ن هاي تستي آنالينآزموتوانمندسازي دانش آموزان براي شركت در كالس هاي آنالين و 

  . ها قرار داده شد پنجشنبه ،دندشيهفته داده م يكه در ط يفيتكال هيكل ليموعد تحو -
 آموزش نرم افزار camscanner  تكاليف به صورت پي دي افو استانداردهاي ارسال فايل 

  

در انتهاي اين دوره سه گزارش به دانش  به پايان رسيد!١٣٩٨سال شمسي اسفند ماه يعني آخرين روز كاري ممكن  ٢٨مرحله اول آموزشي، در روز چهارشنبه 
  آموزان و اوليا ارائه شد:

 گزارش تكاليف دريافتي از دانش آموزان -

 آموزانگزارش نمرات آزمون هاي آنالين دانش  -

  كنيد)گزارش و چك ليست محتواي آموزشي ارائه شده در اسفند ماه (در صفحه بعد مشاهده مي -

 

 

 

  



 ش محتواي آموزشي اسفند ماهگزار

 پايه دهم، دروس اختصاصي

  
  پايه دهم، دروس عمومي

  
 پايه يازدهم، دروس اختصاصي

 
  پايه يازدهم، دروس عمومي

  



  )١٣٩٩(نيمه اول فروردين  ٢مرحله

  تستي آزمون جامع دو و ينوروز اردوي درسي و بسته هاي آموزشي

دو بسته تكاليف نوروزي به صورت آنالين در اختيار دانش آموزان قرار گرفت تا به كمك 
آنها هم دوره سبكي از مباحث درسي داشته باشند و هم اين كه در دروس اختصاصي 

زيست، فيزيك، هندسه و رياضي  تعدادي فعاليت پژوهشي و مسائل چالشي در دروس
  طراحي گرديد.

مساله در هر پايه و دو آزمون  ٣٠٠نوروزي شامل محتواي حدود اردوي درسي  -
  .اعتبارسنجي طراحي گرديد

  از گوگل درايو نيز براي مديريت تكاليف و پاسخ ها بهره برده شد. -
در كانال  توسط دبير فيزيك (آقاي طباطبائي)  Ted Talksضمنا براي هر روز، يك  -

دبيرستان معرفي گرديد و گروه دانش آموزي كتابخانه دبيرستان نيز جهت مطالعه 
اين ايام فعاليت خود را شدت  در و معرفي فيلم هاي سينمائي كتاب هاي صوتي

  .بخشيد
 ها در كانال مدرسه ارائه شد.دانش آموزان به ايجاد آثار هنري ترغيب شده و آثار آن -

  
  

  بسته هاي نوروزي پايه يازدهم          پايه دهم بسته هاي نوروزي



)١٣٩٩(نيمه دوم فرودين و هفته اول ارديبهشت  ٣مرحله  

  تشريحيتستي و ي ها انترميم برگزاري دوم و مسالين يليتكمآموزش 

دوره كامل و منظم آموزش آنالين، تصميم بر اين شد كه تمامي كالس ها به مدت سه  بعد از پايان تعطيالت نوروزي، با وجود اتمام اكثر دروس، جهت تجربه يك

آنالين نيز به توانمندي هاي مجموعه  تشريحيهفته راس ساعت رسمي خود به صورت آنالين و در بستر ادوبي كانكت برگزار شوند و ضمنا تجربه آزمون هاي 

  اضافه شود.

 اهداف دوره:

   رانيدب طرح درس سيتدر يو جمعبند ليتكم -
  سازي دبيران باقيمانده و كادر اداري براي فعاليت هاي از راه دورتوانمند -
  شروع مشاوره هاي تلفني با دانش آموزان -
 توانمندسازي وب سايت مدرسه جهت استفاده از پنل هاي آموزشي -

 يدروس طبق برنامه هفتگ تماميدر  نيآنال يهاكالس -

 بستر سامانه ايراني كوئرادر  يحيتشر يهاانترميم يبرگزار -

  توضيحات:

  شد.برگزار  نيها به صورت آنالدرصد كالس ٩٠نزديك به  -
 ها شوند.وارد كالس يراحتآموزان بهشد تا دانش هيمدرسه تعب تيساداخل وب يبرنامه هفتگ ها در جدولكالس نكلي -

  مقرر شد. قهيدق ٧٠مدت زمان جلسات  ن،يآنال يهاكالس شتريب يوربهره راستاي در -

  برگزار شد.دو روز گذشته آن  يشده ط سياز دروس تدري تصادفي هاآزمونك -

  

 

 

  

  



در بستر سامانه ايراني كوئرا برگزار و گروه  ٦در قالب  هاانترممي* در طي دو هفته پاياني اين مرحله، 
   .شد

 .شدبرگزار  يحي) و به صورت تشر٨در زنگ اول (راس ساعت  هاانترميم ��

 
  فعاليت هاي فكري و پشتيباني و آموزشي قابل توجهي در اين زمينه انجام گرفت به قسمي كه

درصد با پايانترم اول دانش آموزان (كه به  ٨٠در نهايت شاهد نتايج با ضريب همبستگي باالي 
  بوديم. صورت حضوري برگزار شده بود)

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  )١٣٩٩وم و سوم ارديبهشت (هفته د ٤مرحله

  تستي دوم و آزمون جامع مسالين يجمعبند يدرس ياردو

  ، اردوي درسي برگزار گرديد.بهشتيارد ١٩تا  بهشتيارد ٦و شروع ماه مبارك رمضان، در فاصله زماني دو هفته  هاآموزش طرح درس انيتوجه به پا با

 اهداف:
 نيآنال يدرس ياردوتجربه  -
 دوم مساليو رفع اشكال ن يجمعبند -
 شبانه يتست آزمون نوبت ٨ و براي هر پايهبسته تستي  ٥٠حدود  -
 آزمون جامع شبيه ساز  -
 گروه) ١٢(برگزاري در  بهشتيارد ١٩ نيمسال دوم در جامع آزمون -
 گروه مخاطب با توجه به برنامه دانش آموزان عادي و المپيادي و اقتضائات ماه رمضان ٦برنامه ريزي مطالعاتي براي  -

 توضيحات
  شد. جامع برگزار  يهاراند آزمون كيو  يزن تست روز) ٤(هر كدام  راند دوسه راند شامل  در اردو

 .برگزار گرديد زنگ كالس كيروزها  يآزمون شبانه، و در برخ كيكالس رفع اشكال،  كي ،يتست بسته ٤ حدود روز هر ،٢ و ١ راند در -

o ١٩:١٥ تا ١٨: اشكال رفع كالس ساعت  
 در سامانه لرنيتو و نيز پي دي اف در گوگل درايو قرار گرفت.بسته هاي تستي روزانه به صورت فراآزمون  -

o  برگزار گرديد. قهيدق ١٥به مدت  ٢٢تا  ٢١شناور از  آزمونهر شب 

 برگزار گرديد.دوم  مساليروز آزمون جامع ن كي تيو در نها يروز فرصت جمعبند كيساز،  هيروز آزمون جامع شب كي بيترت به ،٣ راند در  -

 



  

  مطالعاتي در اردوي درسيبرنامه ريزي 

به روزانه  يشنهاديپ يزيروش برنامه ر ششدر طي اردوي درسي، 
توانستند آن را شخصي دانش آموزان ارائه شد كه به كمك مشاورين مي

  سازي نيز كنند.

 

 بر استراحت صبح و غروب يمبتن اول، ستون��

  بر استراحت بعد از ظهر يمبتن دوم، ستون��

  

 

كه در اكثر دروس  يمناسب دانش آموزان) A(دسته ١ فيرد��
 داشته اند. يموفق يريادگي

 يضعف ها كننديكه فكر م ي) مناسب دانش آموزانB(دسته ٢ فيرد��
 به كار با حوصله تر هستند. ازمندين ايدر دروس دارند  يقابل توجه

 نخونيم اديكه المپ هي) دسته آخر مناسب افرادهايادي(المپ ٣ فيرد��
 يبشه و در انجام بسته ها اديشون صرف المپ يانرژ شتريب رهيو توقع م

 مسائل دشوارتر را انجام بدن. ايمضارب فرد  هيكاف ،يتست

 

  

   



  

  )١٣٩٩(هفته آخر ارديبهشت  ٥مرحله

  ژهيو يبسته ها بهمراه يكاوريفرجه ر

 

هاي تكميلي ند تا با آمادگي وارد مرحله آموزشكن يكاوريو ر روز  استراحت ١٠تا  ٨ شد دانش آموزان قرار ن،يسه ماه تالش سنگ كيبعد از نزد ،يقبل وعده طبق
  و اردوي درسي پايانترم ها شوند.خرداد ماه 

 ر مورد تاكيداين فاصله زماني با توجه به همزماني با دهه آخر ماه رمضان، امكان استفاده معنوي از شب هاي قدر و نيز بهره مندي از تعطيالت عيد فطدر ضمنا 
  شوراي دبيرستان بود و به همين علت موقتا كاهش حجم محتواي آموزشي هدف گذاري شد.

  

  ذهني نگردند. گرديد تا دانش آموزان دچار تنبلي دو فعاليت كوچك در حد روزي دو و نيم ساعت نيز طراحي، بازه نيا يبرا ❇

 ناستفاده عالقه مندا يتر) برا يكم قو هي يدوم (شامل سوال ها مساليمباحث ن ژهيو يبسته ها -١

 طبق برنامه پيشنهادياول  مساليمباحث ندوره ساعت،  كيدر حد  يروز -٢

  

  

 
  به شكل آنالين در انتهاي ارديبهشت برگزار شد. سمپاد شيپا دوم مرحله آزمون ضمنا  

   



  

  )١٣٩٩(سه هفته ابتداي خرداد  ٦لهمرح

  ها انترميپا يآمادگ ياردو ،علمي ناريوب ٨برگزاري  ،يليآموزش تكمبخش دوم 

از دوره  يبخش گرفت تا ميكرده است تصمو به طور كامل جمعبندي  اتمامزودتر از موقع و  تيفيكه دروس خود را با ك يبه عنوان تنها مدرسه ا ٥ يحلعالمه 
  .گرفته باشد نجايرا هم ندهيآ يليسال تحص يمشكالت احتمال يكه قطعا كوتاه خواهد شد را زودتر برگزار كند تا جلوپايه دوازدهم  يتابستان

لمي مباحث هدفمند ع ضمنا با توجه به فرصت ايجاد شده، اين ايده مطرح شد كه با برگزاري تعداد قابل توجهي وبينار علمي و با استفاده از اساتيد ويژه، برخي
  براي دانش آموزان ارائه شود و قدري از فضاي عادي آموزش فاصله و فراغت ايجاد شود.

   ف:اهدا

 ها انترميپا يجهت آمادگ يبرنامه مطالعات -

 فيبه شكل تكل انترميساز پا هيشب يمونه سوال هان -

 يعلم يها ناريوب -

 شامل: يليتكم يهاالسك -

  وتري+پروژه كامپستيدهم: تست ز هي) پاالف

  دوازدهم يفصل از هر درس اختصاص كي: ازدهمي هي) پاب
  

  

 

  

  

  



در خرداد ماه و استفاده از فرصت  ينشاط علم جاديا جهتضمنا 
آموزش  و  يآموزش رسم يبدون دغدغه ها نيآموزش آنال ييطال

ما ش يكه برا ميبرجسته دعوت كرد دياز اسات يپرورش، از تعداد
 ارائه داشته باشند.

 كشنبه،يفرد ( يكه در روز ها انتخاب شد ياصل موضوع پنج ✅
 ١٥ساعت  يحوالجلسه وبينار  ٨و در قالب سه شنبه و پنج شنبه) 

  گرديد. ارائه

   

    



  )١٣٩٩آخر خرداد  (هفته ٧مرحله

  / تستي تشريحي / شفاهيبه صورت  ها انترميپابرگزاري 

  

براي آزمون هاي تشريحي و لرنيتو با توجه به تجربه ميانترم ها و نيز بررسي همه جانبه مجدد در مورد سامانه هاي آزمون تشريحي، در نهايت همان سامانه كوئرا 
  براي آزمون جامع تستي دروس عمومي برگزيده شد.

 مجددا آموزش ها و مانور شبيه سازي جهت رفع نگراني هاي دانش آموزان برگزار گرديد. -

  نمره حضوري به دانش آموزان پيشنهاد شد. ٢٠نمره آنالين يا  ٥آزمون ها به صورت انتخابي  -
 برگزار شد.گروه  ١٢آزمون ها در  -

 براي برخي دانش آموزان و به درخواست آنها، آزمون حضوري نيز با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري برقرار گرديد. -

 نوشته و بهره برداري شد. بات تلگرامي براي آزمون شفاهيجهت آزمون درس زيست شناسي نيز  -

 

  
 

 

  گرديد.خرداد پايان سال تحصيلي اعالم  ٣٠در تاريخ 

  كمتر از يك هفته بعد از آن، كارنامه هاي دانش آموزان در كارتابل فردي دانش آموزان در وب سايت مدرسه قرار گرفت.

  

  

  

 ها هآن ها، ارائه اين حجم از برنامو پشتيباني مدرسه كه بدون همكاري و نيز مديريت محترم و خصوصا تيم اجرائي  و مشاورين از زحمات كليه دبيران در انتها
، ضمنا به دانش آموزان عزيزي كه با تحمل دشواري هاي آموزش آنالين و همراهي با برنامه هاي مدرسه، مايه دلگرمي ما بودندمقدور نبود، نهايت تشكر را دارم. 

   كنم.خسته نباشيد عرض مي

چهار ماه تعطيلي در نيمه دوم همراه شد) را با سالمتي و همدلي به  روز تعطيلي غير مترقبه در نيمه اول و ١١خدا را شاكريم كه اين سال خاص تحصيلي (كه با 
  بريم. پايان مي

 ١٣٩٩تير  ١٠سروش شريفي، 

ت رد راه  دو م  ورد  د    ز  ش با دان بال وه ر ی    عا


