
 

 بسمه تعالی

 دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی دوره اول  1400ماه  درون مدرسه ای خرداد هماهنگ امتحاناتبرنامه 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 توضیحات 

                     

 ظهر برگزار می شود. 12کلیه امتحانات پایه هفتم و هشتم بصورت غیرحضوری راس ساعت -1

برای دانش آموزان توسط واحد فناوری دبیرستان  از طریق سیستم واتساپیسواالت امتحانی بصورت مجازی -2

 ارسال می گردد.

موظفند در بازه زمانی تعیین شده پس از پاسخگویی در پاسخ برگ ویژه سواالت پس از امضاء دانش آموزان -3

تصویر آن را بطور شفاف فقط از طریق سامانه سایت دبیرستان برای واحد فناوری بارگذاری و ارسال نمایند و از 

 ارسال آن مستقیماً به دبیران خودداری شود.

 

 وقت آزمون
 ظهر12  امتحانات    شروع ساعت 

     تاریخ              

 روز
 پایه هفتم پایه هشتم

دقیقه 60 28/2/1400 سه شنبه پیام های آسمانی پیام های آسمانی   

دقیقه 40 29/2/1400 چهار شنبه امالء امالء   

دقیقه 40 1/3/1400 شنبه فیزیک فیزیک   

دقیقه 50 3/3/1400 دو شنبه قرآن قرآن   

دقیقه 40 5/3/1400 چهار شنبه شیمی شیمی   

دقیقه 65 8/3/1400شنبه  مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی   

دقیقه 55 9/3/1400شنبه یک انشاء انشاء   

دقیقه 40 10/3/1400شنبه دو  تفکر و سبک زندگی تفکر و سبک زندگی   

دقیقه 65 12/3/1400شنبه چهار  زبان انگلیسی زبان انگلیسی   

دقیقه 75 17/3/1400 دوشنبه ریاضیات ریاضیات   

دقیقه 40 19/3/1400 چهار شنبه زیست زیست   

دقیقه 60 22/3/1400 شنبه عربی عربی   

67شماره :   

12/2/1400تاریخ  :   



 

 

. در  بطور خوانا نوشته شودآبی پاسخ سواالت فقط در پاسخ برگ دریافتی از مدرسه و با خودکارمشکی یا -4

 آن صفر محسوب می گردد.  هصورت عدم رعایت موارد فوق پاسخ برگ تصحیح نخواهد شد و نمر

یحی( بصورت هماهنگ از کل کتاب درسی با رعایت مفاد بودجه بندی و سواالت امتحانی )تستی، جای خالی، تشر-5

 آئین نامه امتحانات می باشد. 

ریور جایگزین بودن نمره امتحان شه هغیبت در امتحانات به منزله نمره صفر محسوب می گردد در صورت موج-6

 نوبت دوم خواهد شد.

، زبان انگلیسی، تفکر و سبک زندگی توسط زمان برگزاری آزمون شفاهی، عملی، تحقیقی دروس قرآن، عربی -7

 دبیران محترم اطالع رسانی می گردد.

نمرات دروس تربیت بدنی، کار و فناوری، هنر بر اساس فعالیت های کالسی طول ترم توسط دبیران مربوطه داده -8

 می شود .

 .ادامه دارد 22/2/1400درس مجازی تا پایان روز چهارشنبه کالس های  -9

لغایت  20/2/1400روز دوشنبه مورخ شایان ذکر می باشد که اولیا گرامی دانش آموزان می توانند از -10

به دفتر معاونت آموزشی دوره اول مراجعه  جهت دریافت پاسخ برگ ویژه امتحانات تشریحی خردادماه 22/2/1400

 نمایند . 

 

 

 

 

 تشکربا                                                                                         

دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول معاونت آموزشی  


