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 ویژه پایه نهم-ی ارزشيابی نوبت دومنامه آئين

وسایل کامل لوازم التحریر را همراه دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند با توجه به رعایت اصول بهداشتي، 1-

 .گردد از جابجایي وسایل با دانش آموزان دیگر خودداری نمایندو طبيعتا توصيه اکيد مي داشته باشند

 .با توجه به شرایط امتحان، از همراه داشتن کتاب درسي، برگه و جزوه خودداری نمایيد2-

ت نگاه کردن به برگه به مراقبت امتحاني اعم از ممنوعي رود، موارد مربوطاز دانش آموزان عزیز انتظار مي3-

دیگران،صحبت نمودن با همدیگر و ... را رعایت نمایند. در صورت بروز هر گونه موردی از این دست طبق آیين 

 .پذیردآموزش و پرورش پيگيری صورت مي های ادارهنامه

 .ها با خودکار آبي یا مشکي تکميل گردددد، باقي آزمونگرهایي که توصيه به نوشتن با مداد ميبه غير از آزمون4-

دقيقه پيش از آزمون در 15به دانش آموزان عزیز توصيه ميگردد، به دليل رعایت اصول بهداشتي، فقط حدود 5-

 ند.خودداری نمای خير در رسيدن به آزمون جداًأها، از تحضور داشته باشند و به دليل کوتاهي زمان اکثر آزمون مدرسه

 .خير بيش از حد، امکان حضور در جلسه آزمون را نخواهند داشتأدرصورت ت

با توجه به رعایت اصول بهداشتي، لطفا پس از تکميل آزمون، از تجمع و صحبت نمودن با یکدیگر خودداری 6-

 .برای خروج از مدرسه اقدامات لازم را انجام دهيد نمایيد و

های آموزش و ين نامهیهای نوبت دوم طبيعتا بر اساس آام آزمونموارد مربوط به غيبت در ای7-

 .پيگيری خواهد شد پرورش

 

 دو نکته بهداشتي

 .دماننهای خود بگردد از ابتدا تا انتهای آزمون در اتومبيلبه اوليای گرامي پيشنهاد مي1-

 حتماً و  نمایند متر را رعایت 2در تعامل با دیگران فاصله حتماً دانش آموزان و اوليای عزیز، -2 

 نگراني جایراه داشته باشند. )در صورت فراموشي، مماسک و دستکش و بطری آب آشاميدني ه

وفه ل پروتکل بهداشتي،بينيست؛ در مدرسه ماسک و دستکش مهيا است(. لازم به ذکر است که به دل

 .یيدخودداری فرما جداً از تعارف مواد غذایي به یکدیگر اً مندبيرستان تعطيل ميباشد. ض

 

 آموزش -با تشکر
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 :به شرح زير تقديم ميگرددبرنامه ارزشیابي نوبت دوم با سلام و تحيت، احتراماً  ولي گرامي

 

 0911-0011نیمسال دوم  -پایه نهم )حضوری(  -برنامه ارزشیابی دبیرستان دوره اول مفید

 

 ساعت امتحان آزمونعنوان  تاریخ روز هفته
 های آسمانپيام 72/7/0011 دوشنبه

  

 املا فارسی 72/7/0011 شنبهسه

 آموزش قرآن 72/7/0011 چهارشنبه

 رياضی 0/3/0011 شنبه

 زبان انگليسی 3/3/0011 دوشنبه

 مطالعات اجتماعی 5/3/0011 چهارشنبه

 علوم تجربی 2/3/0011 شنبه

 های نوشتاری)انشا(مهارت 2/3/0011 شنبهيک

 آمادگی دفاعی 01/3/0011 دوشنبه

 عربی 07/3/0011 چهارشنبه

 

ظاتحملا 

د جدم خاحتمالی ) به هر علتی اعم از شیوع بیماری، حوادث طبیعی و ... ( در این ایام، تنها ارزشیابی آن روز لغو و تاری در صورت تعطیلی1.

 .بود ده به قوت خود باقی خواهمتحانات نیز طبق برنامگردد. سایر امیبرگزاری آن اطلاع رسانی 

 ند.رسه حضور داشته باشمددقیقه زودتر در  11وزان فقط ماست دانش آگردد و ضروری یمصبح آغاز  01:31جلسه ارزشیابی از ساعت 2.

  شوند.میایت دون همحل آزماشتی به دی، طبق پروتکل بهجرسه، پس از تب سن مدحض ورود به موزان به مدانش آ3.

 و اطرافد و از حضور و تجمع در داخل های خود حضور داشته باشنبیلمحترم لطفا در اتوماشتی، اولیای دنظور رعایت اصول بهم به4.

 مدرسه،خودداری نمایند.

 . استی موزان عزیز الزامآ ه است، توسط دانشمدهمین برگه آ صفحه اوله ارزشیابی پایانی که در منا آیینرعایت 1.

تواند فرصت مناسبی برای جمع بندی و تقویت بنیه علمی، با توجه به شرایط پیش آمده در سال جاری میدوم ارزشیابی پایان نوبت 

 .نوبت دوم، نمره پایانی ایشان را شکل خواهد دادهای کتبی به همراه تلاش در باشد. آزمون دانش آموزان

گیری مطلوب و رشد و شکوفایی عزیزانمان  امید است با همکاری اولیای گرامی و مهیا کردن شرایط مناسب در منزل، شاهد نتیجه

 .باشیم

 2دبيرستان دوره اول مفيد منطقه -با آرزوی توفيق
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