
 آخرين اخبار مدرسه

  سمه تعاليب

 آموزان عزيزاولياي گرامي، دانش

ضمن   ،  و امام جعفر صادق)ع( پيامبر اعظم)ص(با سعادت والدت آرزوي قبولي طاعات و عبادات و تبريک با سالم و 

 . رسانيمرا به اطالع مي مهرماه امتحانات  هبدينوسيله برنام ،اولياي محترم و دانش آموزان عزيزقدرشناسي از هنراهي 

 ساعت برگزاری نام آزمون تاريخ روز

 عربی 3/8/1400 دوشنبه

 19راس ساعت 

 در سامانه 

MONTA 

 ادبیات فارسی 4/8/1400 سه شنبه

 مطالعات اجتماعی 5/8/1400 چهارشنبه

 رياضی 8/8/1400 شنبه

 پیام های آسمان 9/8/1400 يکشنبه

 پايه نهم(صرفا قرآن) 10/8/1400 دوشنبه

 زبان انگلیسی 11/8/1400 سه شنبه

 علوم تجربی 12/8/1400 چهارشنبه

 :ضروري تذكرات
 د بود. مربوطه خواه تدریس شده توسط دبیر و مطابق با بودجه بندی ابتدای کتاب درسیها از محتوای آزمون* 

بنمابر  همر آزممون    میزاان زمزان   هر آزمون در پنل کاربري دانش آموزان قبل از برگزاري آزمون، قابل مشماهد  بمود  و   تعداد سواالت* 

 سطوح و نوع سواالت  و ... تعيي  گرديد  و الزم است دانش آموزان در زمان تعيي  شد  اقدام به پاسخگويي سواالت ننايند.

بر اساس مستندات و شواهد جمز  آوری شزده از مرزارکا دا ز       هاي مختلفکارنامهارزشيابي دانش آموزان در * 

هزای مازازی،   های آموزشی تربیتی داخل و خارج از کالس درس و مدرسه، آمزوز  عالیاآموزان در ف

هزا در  ، ابتکزارات و خالییزا  «بزرخط »و « بزرون خزط  » تایج ارزشیابی حضوری، ارزشیابی غیر حضزوری  

و  "منتزا "هزای  آزمزون های دا   آموزی مرتبط با دروس، خالصه  ویسی، های یادگیری، پژوه مویعیا

 تعيي  و به عنوان ننر  نهايي در زمان مقتضي اعالم نتيجه خواهد شد. های ارزشیابی،سایر شیوه

 هاي غلط اختصاص يافته است.بود  و ننر  منفي نيز به گزينه ای(تستی)چهار گاینهبه صورت  "منتا"ي برگزار شد  در ها* تنامي آزمون

 باشد.ها الزامي ميخواهد شد و حضور تنامي دانش آموزان در آزمون تاثير  اول  یم سال هایی  مره  در "منتا"هاي آزمونننرات * 

خواهد بمود. دانمش    https://www.monta.irبه نشاني:  "منتا "در وب سايت 19راس ساعا  هاساعت شروع تنامي آزمون* 

 .گردند "الع رساني شد طمطابق با راهنناهاي ا"زم است وارد پنل کاربري خود ون الدقيقه قبل از شروع آزم 10آموزان عزيز از 

 .قابل مشاهد  مي باشد در پنل کاربري دانش آموزان" منتا " وب سايتاز طريق آزمون نتايج * 

واهزد شزد و   برگزاار خ  در مدرسزه  به صورت حضزوری در تمامی پایه ها  امتحا ات پایا ی الزم به ذکر اسا* 

 در حال فراهم شدن می باشد. یا به صورت حضوری  میان ترم و ...امتحا ات مقدمات برگااری 
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