
  سمه تعاليب

 آموزان عزيزاولياي گرامي، دانش

رماي  در برنامم   اوليماي مترمرم و دانمش آمموزان عزيمز     ضمن  قررنااسمي از رنرارمي     ،آرزوي قبولي طاعات و عباداتسالم و با 

 .  رسانيمرا ب  اطالع مي میان نیم سال اول امرتانات   برياوسيل  برنام ،در مررس  فوق برنام  تربيري و مخرلف آموزني و

 ساعت برگزاری نام آزمون تاريخ روز

 )هشتم و نهم(قرآن 25/8/1400 سه شنبه

 19راس ساعت 

 در سامانه 

MONTA 

 آسمان هایپیام 26/8/1400 چهارشنبه

 رياضی 29/8/1400 شنبه

 عربی 1/9/1400 دوشنبه

 زبان انگلیسی 3/9/1400 چهارشنبه

 علوم تجربی 6/9/1400 شنبه

 آمادگی دفاعی 7/9/1400 يکشنبه

 مطالعات اجتماعی 8/9/1400 دوشنبه

 ادبیات فارسی 10/9/1400 چهارشنبه

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

رمر آزممون بامابر     میزاان زمزان    و رر آزمون در پال کاربري دانش آموزان قبل از برگزاري آزمون، قابل مشمارر  بمود   تعداد سواالت* 

 سطوح و نوع سواالت  و ... تعيي  گردير  و الزم است دانش آموزان در زمان تعيي  نر  اقرام ب  پاسخگويي سواالت ننايار.

 راي غلط اخرصاص يافر  است.بود  و ننر  مافي نيز ب  گزيا  ای(تستی)چهار گاینهب  صورت  "مارا"ي برگزار نر  در را* تنامي آزمون

 بانر.را الزامي ميخوارر نر و حضور تنامي دانش آموزان در آزمون ثيرتا  نیم سال اولنهایی نمره  در "مارا"راي آزمونننرات * 

خوارر بمود. دانمش    https://www.monta.irب  نشاني:  "مارا "در وب سايت 19راس ساعت  راساعت نروع تنامي آزمون* 

 .گردنر "مطابق با راراناراي اطالع رساني نر "ست وارد پال کاربري خود زم ادقيق  قبل از نروع آزمون ال 10آموزان عزيز از 

 .قابل مشارر  مي بانر در پال کاربري دانش آموزان" منتا " وب سايتاز طريق آزمون نرايج * 

 احرساب موارد ذيل تهي  و تقريم اوليا خوارر نر:با  نیمه آذرماه مترود  زماني* کارنام  عنلکرد دانش آموزان در ميان نيم سال اول در 

رعایت انضباط و ضوابط 

 کالس درس

های فعالیت و مشارکت

 کالس درس

تکالیف درسی، پژوهش، 

 ارایه های دانش آموزی

های کالسی و پرسش

 های هفتگیآزمون

 های منتاآزمون

 )مهرماه و میان نوبت(

 بهدر محاس 1ضریب 

 (نهاییدرصد نمره  12.5)
 ه در محاسب 2ضریب 

 (نهاییدرصد نمره  25)

 ه در محاسب 2ضریب 

 (نهاییدرصد نمره  25)

 ه در محاسب 2ضریب 

 (نهاییدرصد نمره  25)

 ه در محاسب 2ضریب 

 (نهاییدرصد نمره  25)

 گردد.میدر مدرسه برگاار  به صورت حضوریدر تمامی پایه ها  ترم اول امتحانات پایانالزم به ذکر است * 

                                                   

 

 تان بادتوفیق رفیق 
 

 آخرين اخبار مدرسه

https://www.monta.ir/

