میان ترم نوبت دوم

برنامه آزمون های آنالین

اردیبهشت 11

دبیرستان غیر دولتی پسرانه ملت ( دوره اول)

اولیای گرامی دانش آموز عزیز
با سالم
احتراماً بدینوسیله برنامه امتحانات میان ترم نوبت دوم در راستای تحقق اهداف آموزش مجازی و شیوه برگزاری آزمون های آنالین ،
تقدیم می گردد .امید است با تالش و همکاری شما عزیزان شاهد موفقیت های روز افزون عزیزانمان باشیم.
منابع آزمون

ایام هفته

تاریخ

آزمون

شنبه

99/20/31

زبان

یک شنبه

99/20/31

هندسه

دوشنبه

99/20/31

ادبیات

پایه هفتم  ،هشتم  ،نهم :درس  9تا 31

سه شنبه

99/20/31

مطالعات اجتماعی

پایه هفتم  ،هشتم ،نهم  :درس  36تا 02

چهارشنبه

99/20/31

دینی

شنبه

99/20/02

ریاضی

یک شنبه

99/20/03

فیزیک

دو شنبه

99/20/00

شیمی و زیست شناسی

سه شنبه

99/20/01

عربی

چهارشنبه

99/20/01

آمادگی دفاعی( پایه نهم)

پایه هفتم :درس  6و 7
پایه هشتم :درس  5و 6
پایه نهم :درس 5
پایه هفتم :فصل سطح و حجم
پایه هشتم :فصل مثلث
پایه نهم :فصل حجم و مساحت

پایه هفتم  ،هشتم  :درس  9تا 31
پایه نهم :درس  9تا 30
پایه هفتم :مباحث ب .م .م و ک.م.م  /توان و جذر /مختصات
پایه هشتم :مباحث توان و جذر  /آمار و احتمال
پایه نهم :مباحث تجزیه  /معادله خط و دستگاه
پایه هفتم :فصل  6سفر آب روی زمین  /فصل  8انرژی
پایه هشتم :فصل  32مغناطیس  /فصل  31نور و ویژگی های آن
پایه نهم :فصل  8فشار و آثار آن  /فصل  9ماشین ها
پایه هفتم :شیمی فصل 1
پایه هشتم :شیمی فصل 1
پایه نهم :شیمی فصل 0

زیست فصل 35

/
/
/

زیست فصل 8
زیست فصل 35

پایه هفتم  ،هشتم  :درس  8و 9
نهم :درس  7و 8
درس هفتم – هشتم – نهم

یادآوری :شرکت کلیه دانش آموزان در آزمون های آنالین الزامی است.
 -1آزمون ها راس ساعت  11برگزار می گردد و مدت پاسخگویی محدود می باشد.
 -2نمرات اخذ شده در نتایج نمرات پایانی تاثیرگزار می باشد.
 -3هر گونه پاسخگویی به سواالت بعد از اتمام زمان آزمون قابل پذیرش نمی باشد .

نکته مهم :جهت آگاهی و دانش آموزان مراجعه به دانش آموزان مراجعه به فیلم آموزشی نحوه برگزاری آزمون آنالین الزامی است .

