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 :به شرح زير تقديم ميگرددبرنامه ارزشیابي نوبت دوم با سالم و تحيت، احتراما
 

 0911 -0011 دومسال برنامه ارزشیابی دبیرستان دوره اول مفید نیم

 

 روزهای هفته تاری    خ هفتم هشتم

 شنبه 10/19/0011 ریاضی مطالعات اجتماعی

 یک شنبه 10/19/0011 تفکر قرآن

 دوشنبه 19/19/0011 امال و انشا امال و انشا

 سه شنبه 10/19/0011  

 چهارشنبه 10/19/0011 پیام های آسمان ادبیات

 شنبه 10/19/0011 زبان انگلیسی علوم

 شنبهیک  11/19/0011  زبان انگلیسی

 شنبه دو  01/19/0011 عربی تفکر

 شنبهسه  00/19/0011   

 شنبه چهار  00/19/0011 قرآن عربی

 دوشنبه 01/19/0011 علوم ریاضی

 سه شنبه 00/19/0011  

 چهارشنبه 01/19/0011 ادبیات پیام های آسمان

 شنبه 00/19/0011 مطالعات اجتماعی 

 

 

 



 

مالحظات: 

 

جازی و مدانش آموزان عزیز، همانطور که مستحضر هستید، آزمون های ارزشیابی پایانی پایه های هفتم و هشتم به صورت  .1

 برگزار می گردد.  در سامانه سمیم

اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت  92 روز چهارشنبه مورخ تا در پایه های هفتم و هشتم تمامی کالس های آموزشی مدرسه  .2

 و از اول خرداد ماه،آزمون های نوبت دوم آغاز خواهد شد. 

همین  ؛بهداشته باشند هر آزمون امکان گرفتن و ارسال عکس را در پایان جهت ارسال پاسخ آزمون ،بایست آموزان میدانش .3

 اینترنت خود را همچنین  آموزان فراهم نمایند. شود این امکان را برای دانشاز اولیای محترم درخواست می منظور،
ً

لطفا

 .ل در ایام امتحانات نداشته باشیدبرای ایام امتحانات چک کنید تا مشکل قطع و وص

مشکالت سخت پشتیبانی  (مسئول فناوری اطالعات 009داخلی ) جناب آقای باقری در زمان آزمون توسطدبیرستان  .4

 -77109191 -77100111 -77910100 -77110111خط ارتباطی مدرسه،  1خواهد رساند.  را به انجام افزاری

  .باشدمی 77101100و  77101101 -77101107

احتمالی،می توانند به دبیر مربوطه در قسمت پیام های سمیم،یک دانش آموزان در زمان آزمون،در صورت هرگونه مشکل 

به وضوع را م می توانید  پیام خصوصی بفرستند تا در صورت امکان ،دبیر محترم،پاسخگو باشند.در صورت عدم پاسخ دبیر ،

 (219داخلی جناب آقای بابایی اطالع دهید.)

بروز هر گونه مشکل با حفظ خونسردی به حل مشکل صورت  از همگی دانش آموزان و اولیای محترم تقاضا می شود در .5

 .بپردازند. در شرایط حاد، دبیر محترم مربوطه شرایطی جایگزین را برای آزمون دانش آموز ترتیب خواهد داد مربوطه

-دانش.شودآزمون توسط دبیر اعالم میزمان مدت آغاز شده و  صبح 1رأس ساعت  در پایه هفتم و هشتمامتحانات  .6

در آزمون شرکت کرده و مطابق زمان اعالم شده و نحوه چگونگی شرکت در اعالم شده، بایست رأس ساعت آموزان می

دقیقه زودتر در سامانه و در درس مربوطه  11)پیشنهاد می شود دانش آموزان آزمون  توسط دبیر، در آزمون شرکت نمایند. 

 باشند و آماده شرکت در آزمون باشند.(حاضر 

توسط دبیر محترم هر درس توضیح داده می و یا همراه با فایل سواالت آزمون،توضیحات هر آزمون قبل از شروع آزمون  .7

 شود. 

رنامه انشاالله کاشود. کارنامه اعالم میقسمت  و در  دبیر و تأیید آن در سامانه سمیم حتصحینمره پایانی هر درس پس از  .8

ماه و در سامانه آموزش و پرورش که توضیحات آن متعاقبا اعالم خواهد شد کامل خرداد  23در تاری    خ  اننهایی دانش آموز 

 خواهد گشت و قابل رویت است. 

ماه در قسمت پیام سمیم به دبیر خرداد  92 مورخ شنبهپنج تاری    خ  حداکثر تا  نمراتت اعتراض به آموز در صور هر دانش .9

 را بیان نماید.  محترم، پیام ارسال کند و اعتراض خود 

 می ن آموزش و پرورش موضوع پیگیریآموز، با توجه به قوانیدر صورت غیبت در آزمون و تأیید دبیر مبنی بر غیبت دانش .11

 شود. 

 در صورت هر گونه مشکل یا بیماری،موضوع را در ابتدای صبح و قبل از شروع آزمون،به مربیان نظم اطالع دهید.  .11

 

ی و دفرصت مناسبی برای جمع بن د ه در سال جاری می تواندپیش آم طبا توجه به شرای، دوم ارزشیابی پایان نوبت

وم و د.به همین دلیل،این آزمون ها می تواند میزان یادگیری شما از مباحث نوبت د تقویت بنیه علمی دانش آموزان باش

 را ارزیابی و نتیجه دهد.  0011-0911در مجموع سال تحصیلی 

  

ایی و شکوف د گیری مطلوب و رشنتیجه د است با همکاری اولیای گرامی و مهیا کردن شرایا مناسب در منزل، شاه د امی

 .عزیزانمان باشیم

 

 

 آرزوي توفيقبا 

 0دبيرستان دوره اول مفيد منطقه    


