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مجازی  های  و برنامه  هاکالسبرخی  امتحانات،    و در مدت زمان برگزاریِ  گردندبرگزار می   و غیرحضوری  ها به صورت مجازیآزمون  -1

 به قوت خود باقی هستند. و تکمیل دروس اشکالجهت رفع 

های  ها و آزمونک ها، آزمون، نمرات این آزمون گرددنمی سال دوم به صورت حضوری برگزار های نیمبا توجه به این که آزمون  -2

 باشد.آموزان عزیز می ها و تکالیف انجام شده، معیار نمرات مستمر و پایانی دانشهای آنالین، فعالیتپیشین، کالس

 آماده نمایند.، قبل از آن برای آزمونرا بایست موارد موردنیاز  میآموزان و دانش باشد می 11ساعت   ،هاشروع آزمون  زمان -3

،  های تکمیلیکتاب  ،های درسیشود ولی تاکید بر کتابرسانی می ها اطالع ها پیش از برگزاری توسط مشاوران پایه سرفصل آزمون  -4

 باشد.تمام مطالب تدریس شده می  جزوات و

عنوان  شود و به هیچ شده پذیرفته می ها فقط از طریقِ اعالم و تمامی پاسخ  گرددوبالگ مدرسه، اعالم می در ها نحوه برگزاری آزمون  -5

 های دیگر پذیرفته نیست.از کانال 

 

 پایه هشتم  پایه هفتم  تاریخ روز ر

 زندگیتفکر و سبک زندگیتفکر و سبک خرداد 8 شنبهپنج 1

   خرداد 9 جمعه 3

 شیمی 1بخش  -ریاضی خرداد 10 شنبه 4

 زبان زبان خرداد 11 شنبهیک 5

 فارسی فارسی و فارسی تکمیلی خرداد 12 دوشنبه 6

 نگارش و امال نگارش و امال خرداد 13 شنبهسه 7

   خرداد 14 چهارشنبه 8

   خرداد 15 شنبهپنج 9

   خرداد 16 جمعه 10

 ریاضی 2بخش  -ریاضی خرداد 17 شنبه 11

 معارف معارف خرداد 18 شنبهیک 12

 ----- شیمی خرداد 19 دوشنبه 13

 زیست زیست خرداد 20 شنبهسه 14

 قرآن قرآن خرداد 21 چهارشنبه 15

 کامپیوتر کامپیوتر خرداد 22 شنبهپنج 16

   خرداد 23 جمعه 17

 فیزیک فیزیک خرداد 24 شنبه 18

 عربی عربی خرداد 25 شنبهیک 19

 ----- ----- خرداد 26 دوشنبه 20

 مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی خرداد 27 شنبهسه 21

 ربلند باشید س        

 


