
 مفيد دوره اول دبيرستان                                         باسمه تعالي                                                          

 
 1400-1401سال تحصيلی  - اولی ارزشيابی نوبت  نامه   آئين

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

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

 .با توجه به شرایط امتحان، از همراه داشتن کتاب درسي، برگه و جزوه خودداری نمایيد-2

ت نگاه کردن به برگه  به مراقبت امتحاني اعم از ممنوعيرود، موارد مربوط  از دانش آموزان عزیز انتظار مي-3

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

 .پذیردآموزش و پرورش پيگيری صورت مي  های ادارهآیين نامه

ها با خودکار آبي یا  گردد، باقي آزمونتوصيه به نوشتن با مداد مي حترم با نظر دبير مهایي که به غير از آزمون-4

 .مشکي تکميل گردد

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

خودداری   رسيدن به آزمون جداًخير در  أها، از تحضور داشته باشند و به دليل کوتاهي زمان اکثر آزمون مدرسه

 .خير بيش از حد، امکان حضور در جلسه آزمون را نخواهند داشتأنمایند. درصورت 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 الزم را انجام دهيد نمایيد و

های آموزش و  ين نامهیطبيعتا بر اساس آ  اولهای نوبت موارد مربوط به غيبت در ایام آزمون-7

 .پيگيری خواهد شد  پرورش
 زحمت رفت و آمد دانش آموزان برای برگزاری آزمون بر عهده اوليای محترم مي باشد. -8

ماسک و  حتماًو  نمایند متر را رعایت 2در تعامل با دیگران فاصله حتماً دانش آموزان و اوليای عزیز، -9

نيست؛ در مدرسه  نگراني جایراه داشته باشند. )در صورت فراموشي، مدستکش و بطری آب آشاميدني ه

ل پروتکل بهداشتي،بوفه دبيرستان تعطيل ميباشد. يماسک و دستکش مهيا است(. الزم به ذکر است که به دل

 .خودداری فرمایيد جداًاز تعارف مواد غذایي به یکدیگر اًمنض

طبق آیين نامه امتحانات،همراه داشتن گوشي موبایل،تبلت و غيره در زمان آزمون ممنوع است؛لذا در -10

صورت همراه داشتن موبایل حتما آن را قبل از شروع آزمون روی ميز مراقب قرار داده و سپس در جای خود  

 مستقر شوید. 

 

 شآموز -تشکربا 
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 :به شرح زير تقديم ميگرددبرنامه ارزشیابي نوبت دوم با سالم و تحيت، احتراماً  ولي گرامي

 

ستان دوره اول مفید  1399-1400نیمسال دوم  -پایه نهم )حضوری(  -برنامه ارزشیابی دبیر

 

  تاری    خ  هفتم  هشتم  نهم

وع آزمون  8ساعت  45  9ساعت  30  11ساعت   روزهای هفته  ساعات شر

 شنبه  1400/ 04/10 پيام هاي آسمان  مطالعات اجتماع  مطالعات اجتماع 

 یک شنبه  1400/ 05/10 - - -

 دوشنبه  1400/ 06/10 عربی   قرآن قرآن

 سه شنبه  1400/ 07/10 - - -

 چهارشنبه 1400/ 08/10 قرآن پیام های آسمان  پیام های آسمان 

 پنج شنبه  1400/ 09/10 - - -

 شنبه  1400/ 11/10 علوم  علوم  علوم 

 یک شنبه  1400/ 12/10 تفكر  تفکر زبان انگلیس 

 دوشنبه  1400/ 13/10 نگارشامال و  نگارشامال و  نگارشامال و 

 سه شنبه  1400/ 14/10 - - -

 چهارشنبه 1400/ 15/10 فاریس فاریس فاریس

 پنج شنبه  1400/ 16/10   

 شنبه  1400/ 18/10 ریاض   ریاض   ریاض  

 یک شنبه  1400/ 19/10 زبان انگلیس  زبان انگلیس  دفاع

 
- 

 دوشنبه  1400/ 20/10 - -

 سه شنبه  1400/ 21/10 اجتماع  مطالعات   عربی  ربی ع

 

 



 ظاتحمل 

 هستید، آزمون های ارزشیابی پایابر پایه های هفتم و هشتم و نهم به صورت   .1
دانش آموزان عزیز، همانطور که مستحضر

 و در مدرسه برگزار یم گردد.   حضوری 

دی ماه ایل سه شنبه    4امتحانات از شنبه  کلس های آموزشی مدرسه تا روز چهارشنبه مورخ اول دی ماه برقرار است و  .2

 دی ماه خواهد بود.   21

تمایم کلس های آموزشی مدرسه و کلس های تکمییل)فوق برنامه مدرسه( در ایام امتحانات تعطیل یم باشد و دانش   .3

صورت  آموزان به صورت متمرکز یم توانند مشغول مطالعه آزمون خود باشند.کلس های آموزشی و تکمییل مدرسه به  

ر روز چهارشنبه مورخ دی ماه آغاز یم شود.   25رسیم از تاری    خ شنبه مورخ  دی ماه مدرسه تعطیل است تا    22همچنی 

احت کرده و آماده کلس های نوبت دوم شوند.   دانش آموزان چند روز پایان هفته را استر

و پایه نهم از ساعت   صبح 45  9تم از ساعت هشصبح،پایه  8تم از ساعت  هفجلسه ارزشیابی و آزمون در پایه   .4

وری است دانش آموزان فقط   30  11  دقیقه زودتر در مدرسه حضور داشته باشند.   15آغاز خواهد شد و ضر

از آزمون .5 دانشدر بعضر  از آزمون، کلس رفع اشکال برای  شود که برنامه آن متعاقبا  آموزان برگزار یم ها در روز قبل 

اختیاری یم ها کشود. حضور در این کلسارسال یم  دانشه به صورت مجازی خواهد بود  آموزان  باشد اما برای همه 

 شود. توصیه یم 

ر برگه آمده است، توسط دانش آموزان عزیز الزایم است .6  که در صفحه اول همی 
 نامه ارزشیابی پایابر

ر  . رعایت آیی 

اض  است.هر دانشدی ماه در درس کارنامه قابل مشاهده  9نمرات مستمر دانش آموزان در روز   .7 آموز در صورت اعتر

م ارسال   12به نمرات مستمر حداکتر تا  اض خود را در قسمت پیام های سمیم به دبت  محتر دی ماه اعتر

 دی ماه نمرات مستمر نهابی خواهند شد.  13نمایند؛انشاهللا 

-میم و در درس کارنامه اعلم یمدی ماه در سامانه س   25نمره پایابر هر درس پس از تصحیح دبت  و تأیید آن نهایتا تا   .8

اض به نمرات پایابر در تاری    خ ود. ش ی    27و  26در صورت اعتر دی ماه در سمیم به دبت  مربوطه پیام داده و پیگت 

ی نمایید.   نمایید.در صورت عدم پاسخ موضوع را از طریق جناب آقای چهارمحایل پیگت 

م خواهد شد.  چهار دی ماه و روز  29انشاهللا در تاری    خ کارنامه کتبی و نهابی دانش آموزان  .9  شنبه تحویل اولیای محتر

وع آزمون،به مربیان نظم اطلع دهید.  .10  در صورت هر گونه مشکل یا بیماری،موضوع را در ابتدای صبح و قبل از شی

ام، تنها ارزشیابی آن روز  در صورت تعطییل احتمایل ) به هر علبر اعم از شیوع بیماری، حوادث طبییع و ... ( در این ای .11

ر طبق برنام گردد. سایر ا یمبرگزاری آن اطلع رسابر د  جدم خلغو و تاری      .بود  د ه به قوت خود باقر خواه متحانات نت 

  شوند. یم ایت د ون همحل آز ماشبر به د، طبق پروتکل بهجی رسه، پس از تب سن  مد حض ورود به موزان به م دانش آ .12

، اولیای  دنظور رعایت اصول بهم  به .13 م لطفا در اتو ماشبر د و از حضور و تجمع در  های خود حضور داشته باشن بیل محتر

 داخل و اطراف مدرسه،خودداری نمایند. 

مدرسه،    7 .14 ارتبایط  و    66020027  - 66020026  -66053939  -66012977  - 66305088  - 66005077خط 

ید. یم  66020028  باشد. در صورت هر گونه مشکل با ما تماس بگت 

 

  ایط پیش آمده در سال جاری یم تواند فرصت مناسبی برای جمع بندی و تقویت ارزشیابی پایان نوبت اول، با توجه به شی

اول را ارزیابی و   ی شما از مباحث نوبت  ان یادگت  ر ر دلیل،این آزمون ها یم تواند مت  دانش آموزان باشد.به همی  بنیه علیم 

 نتیجه دهد. 

 

ل، شاهد نتیجهامید است با همکاری اولیای   ر ایا مناسب در متر ی مطلوب و رشد و شکوفابی عزیزانمان  گرایم و مهیا کردن شی گت 

 .باشیم 

 

 

 آموزش دبیرستان مفید یادگار امام


