
  سمه تعاليب

 آموزان عزيزاولياي گرامي، دانش
 ،اولیای محترم و دانش آموزان عزیزز ضمن قدرشناسی از همراهی  ،سالمتی و تندرستی و قبولی طاعات و عباداتآرزوی با سالم و 

 . رسانیمبه اطالع می به شرح ذیلرا  نیم سال اول پایان هماهنگامتحانات  هبدینوسیله برنام
از  1400ابالغ دستورالعمل برنامه ریزی، طراحی سزواالت و برزززاری امتحانزات نیرنیزایی در سزال      ست با توجه به الزم به ذکر ا

امتحانات هماهنگ پایانی نیم سال اول دبیرستان بزه شزرح   طرف مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، برنامه 
 زردد.ذیل اعالم می

رود مقدمات و شرایط مطلوب فارغ از هیجانات و التیابزات بزرای حرزور جزدی و ازادقانه و پزرتالش       یاز اولیای محترم انتظار م
 فرزندشان را در امتحانات فراهم نموده و از هیچ کوششی در جیت کیفیت بخشی مطلوب به امتحانات مرایقه نفرمایند.

 نام آزمون تاريخ روز
 شروعساعت 

 پايه هفتم

 شروعساعت 

 پايه هشتم

 شروعساعت 

 پايه نهم

 ظهر 12 صبح 10 صبح 8 رياضی 04/10/1400 شنبه

 )پايه هفتم و هشتم(تفکر و سبک زندگی 05/10/1400 يکشنبه

 آمادگی دفاعی)پايه نهم(

 صبح 10 صبح 9 صبح 8

 صبح 11 صبح 30:9 صبح 8 های آسمانپیام 07/10/1400 سه شنبه

 صبح 10 صبح 9 صبح 8 قرآن 08/10/1400 چهارشنبه

 صبح 11 صبح 30:9 صبح 8 علوم تجربی 11/10/1400 شنبه

 صبح 11 صبح 30:9 صبح 8 عربی 13/10/1400 دوشنبه

 صبح 11 صبح 30:9 صبح 8 امال و نگارش 14/10/1400 سه شنبه

 صبح 10 صبح 9 صبح 8 فارسی 15/10/1400 چهارشنبه

 صبح 11 صبح 30:9 صبح 8 مطالعات اجتماعی 18/10/1400 شنبه

 صبح 11 صبح 30:9 صبح 8 زبان انگلیسی 20/10/1400 بهدوشن

 :ضروري تذكرات

های طراحی های آموزشی دروس مربوطه مطابق با شیوه نامههای توسط دبیران محترم مدرسه و با نظارت سرگروهطراحی سواالت آزمون* 

 پذیرد.سواالت استاندارد صورت می

... را باه هراراه داشاته     كش، پرگاار، دسات،ش،مایض ضادنیونی كههاده    خودكار، مداد، خطبیل آموزان وسایل الزم از قضروریست دانش* 

 . باشدهای بهداشتی مرهوع میبه دلیل رنایت پروت،ل حساب و ... به جلسه امتحانباشهد. ضرهاً از هرراه آوردن كتاب، جزوه، ماشین

اسرتااد  از ماسر     همررا  داترتو     ل ملزم بهدانش آموزان از ابتدای حضور در مدرسه تا هنگام مراجعت به منز* 

 باتند.های بهداتتی   فاصله گذاری اجتماعی میبهداتتی    رعایت کامل پر تکل



 آخرين اخبار مدرسه

رای غرایینو نمرر  صرار در سرتون نمرر  پایرانی در        امتحانات الزامی بود    بر تمامی * حضور دانش آموزان در 

 لحاظ خواهد تد.مربوطه( 

های تاد، اسرکای ر م   ...( در  های مجازی   حضوری کال   تربنتی مدرسه در سامانه های آموزتیکلنه فعالنت* 

 باتد.می تعطنل 20/10/1400لغایت  1/10/1400از تاریخ  ننم سال ا لهماهنگ های طول برگزاری آزمون

 دانش آموزان نخواههد داشت. ها را تا زمان توزیض رسری كارنامهدبیران محترم ام،ان انالم نررات و نتایج ارزشیابی* 

 . باشدمصوب آموزش و پرورش تا پایان نیم سال اول می و مطابق با بودجه بهدی ابتدای كتاب درسیها از محتوای آزمون* 

با دبیران در طول ایام برگزاری امتحانات به مهظور بررسی كریت و كیییت امتحاناات برگزارشاده    * از تراس با مسئولین مدرسه و یا ارتباط

 ایید.خودداری نر

دقت نظار اولیاای    باشد.* با توجه به متغیر بودن سانات شروع و پایان امتحانات و ... ایاب و ذهاب دانش آموزان بر نهده اولیای محترم می

( و بررسای زماان مراج اه باه مهازل      دقنقه قیل از زمان تر ع هرر آزمرون   15ض قبل از هر امتحان)محترم به مهظور حضور به موق

 ضرورت فراوان دارد.

، ام،ان های اعالم تد در خارج از ر ز   ساعت یاد تد  جهت آزمونگردد در صورت مراج ه دانش آموز * مجدد تاكید می

با دقات  جد ل زمانیندی امتحانات صیر لحاظ خواهد شد، لذا ضروری است  اخذ آزمون از ایشان فراهم نبوده و نرره درس مزبور

 مدنظر اولیای محترم قرار گیرد.

های بهداشتی ضروری است بالفاصله پس از اترام هر آزمون، دانش آموزان به مهزل مراج ت نراوده و از  به مهظور رنایت كامل پروت،ل* 

 رایهد.تجرض در مقابل درب ورودی دبیرستان خودداری ن

های شیاهی و نرلی سایر دروس توساط  بخشو  "فرهنگ   هنر " و "تربنت بدنی"و  "کار   فو آ ری"* نحوه ارزشیابی دروس 

 رسانده شده است.نزیز دبیران محترم به اطالع دانش آموزان 

 باشد.میمورد تاكید ها تا قبل از شروع آزمون تکمنل مراحل  اکسنناسنون دانش آموز   اعضای خانواد * 

لبااس فارم   " هیا با توجه به ندم ضارورت ته  باشد،یم یالزام در زمان حضور در مدرسه یمقررات   ضوابط انضیاط ریسا تیرنا* 

 ،یمعمرول  یاترلوار پارهره  در ههگام مراج ه به مدرسه دانش آموزان پوشش مهاسا  داشاته باشاهد)    رودیانتظار م "یدانش آموز

 است( دیمورد تاك سر یبهداتت مو کوتاهی    تیرعا ،آرمهرگونه بلند بد ن  ونساد  آست راهونپ

هرر  ).شاود یامتحاناات موكاول ما    یآزمون آن روز به انتهاا  یامتحان، طبق مقرّرات، برگزار یدر روزها یلیت ط یدرصورت انالم رسر* 

خواهرد   های ارتیاطی اطالع رسانیگونه تغننرات احتمالی متعاقیا از طریق  ب سایت رسمی مدرسه   سایر کانال

 (تد

 مت اقبا انالم خواهد شد. پایان نیم سال اول* زمان ارایه كارنامه 

                                                   

 

 تان بادتوفیق رفیق 


