
   

 مجتمع آموزشی فرهنگی علمی )دوره اول متوسطه(                                                   

 1400 خرداد  – دومنوبت  پایه نهمهماهنگ استانی   ارزشیابی  برنامه                                   

 موزان عزیز آوالدین گرامی / دانش 

از تالش   به دست آوریم . جا دارد امتحاناتیک سال تحصیلی دیگر گذشت و حال باید ثمره تالش ها و برنامه ریزی های خود را در  –باسالم و احترام 

در امیدواریم در ایام امتحانات همچون گذشته در کنارتان هستیم و .  کنیم  های شما دانش آموز عزیز و همراهی و همدلی خانواده محترمتان سپاسگزاری

  را طی کنید.  امتحاناتمحیطی آرام نهایت تالش خود را انجام دهید و با برنامه ریزی مسیر موفقیت در 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه نهم  عنوان درس  تاریخ روز 

 صبح  10:30 فارسی)غیرحضوری(  25/2/1400 شنبه

 صبح  10:30 قرآن 27/2/1400 دوشنبه 

 صبح  10:30 انشای فارسی  29/2/1400 چهارشنبه

 صبح  10:30 مطالعات اجتماعی  1/3/1400 شنبه

 صبح  10:30 علوم تجربی 3/3/1400 دوشنبه 

 صبح  10:30 امالی فارسی  5/3/1400 چهارشنبه

 صبح  10:30 زبان انگلیسی 8/3/1400 شنبه

 صبح  10:30 پیام های آسمان  10/3/1400 دوشنبه 

 صبح  10:30 عربی 12/3/1400 چهارشنبه

 صبح  10:30 ریاضی  17/3/1400 دوشنبه 

 صبح  10:30 آمادگی دفاعی  19/3/1400 چهارشنبه

 نکاتی پیرامون ارزشیابی ها :  

 سواالت ارزشیابی هماهنگ استانی خواهد بود .  -1

دقیقه قبل از زمان شروع  15می باشد . باتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی  صبح 30:10ارزشیابی ساعت شروع  -2

 در مدرسه باشید.   امتحان

 به محض ورود به مدرسه از هرگونه تجمع خودداری نموده و براساس راهنمای نصب شده در محل امتحان به صندلی خود مراجعه نمایید. -3

 فاده از ماسک الزامی است و الزم است یک محلول ضدعفونی کننده نیز همراهتان باشد.  است -4

 وسایل شخصی از قبیل خودکار آبی و مشکی را همراه داشته باشید .   -5

 استفاده از الک غلط گیر در امتحانات هماهنگ ممنوع می باشد .   -6

 کتاب و جزوه و... جداً خودداری نمایید. )فضایی برای نگهداری وسایل شما وجود ندارد(  –سایر وسایل الکترونیکی  –از آوردن وسایل اضافی شامل موبایل  -7

  بعد از پایان ارزشیابی برگه خود را تحویل داده و محل آزمون را ترک کنید و از هرگونه تجمع خودداری نمایید.  -8

 عدم حضور دانش آموز در جلسه به منزله غیبت و ثبت نمره صفر خواهد بود.  -9

 موفقیت تصادفی نیست

فداکاری  –مطالعه  –یادگیری  –استقامت  –موفقیت یعنی: کار سخت 

 و بیشتر از همه  عالقه به آن کاری که انجام می دهید.

 


