
 

 عطارد علم غیر دولتی  دبیرستان  دومنوبت میان های  برنامه امتحان

1399 - 1400سال تحصیلی    

 

 قابل توجه دانش آموزان عزیز :

 

 
 در فضای کارسنج  صبح 9:00به صورت غیر حضوری و تشریحی ،راس ساعت نوبت دوممیان  متحان های ا

 برگزار می شود .

 10  آزمون های نمره( 3)نمره دیگر به حضور و غیاب 10 و این امتحانات مربوط به سواالت کتبی می باشدنمره،

 نمره( 2)روفن و دوربین ،مشارکت در کالس،داشتن میکنمره( 2)،ارائه تمرین ها و تکالیف درسینمره( 3)هفتگی

 اختصاص دارد.

  مراحل زیر باید انجام شود :امتحان  جهت برگزاری 

ورود به سایت کارسنج        گزارش ها           سامانه تکالیف         دانلود سئوال           پاسخگویی و ارسال تا قبل 

 از اتمام زمان آزمون 

 

 

 

 ردیف روز تاریخ نام آزمون بودجه بندی

 1 شنبهدو  13/2/1400 یاضیر 8تا پایان فصل  6فصل  از 

 2 شنبهسه  14/2/1400 عربی درس آخر  5

 3 شنبهچهار 15/2/1400 علوم فصل آخر 5

 4 شنبه پنج 16/2/1400 زبان آکادمیک شده کل مباحث تدریس

 5 شنبه 18/2/1400 اجتماعی مطالعات 24تا پایان درس  12از ابتدای درس 

 6 شنبهدو  20/2/1400 ادبیات فارسی کل کتاب

  



 

 

  حتما وسایل کمک آموزشی مانند رایانه ، دوربین ، تلفن همراه و یا هر وسیله ی دیگری که در زمان آزمون مورد

 نید تا به دلیل آماده نبودن این وسایل زمان آزمون شما از بین نرود.نیاز است را آماده ک
 

 صرفا از کتاب درسی یا جزوات بوده لذا باید تمامی سوال ها ،تمرین ها و مثال های  نوبت دوم میان  زمون هایآ

 جهت مطالعه مطلوب حتما جزوات و دفاترتان را کامل نمایید . .حل شده در کتاب به دقت مطالعه شود

 هستند و ممکن است از آنها سواالت بیشترو بارم بندی باالتر انش آموزان دقت داشته باشند که بعضی فصول مهمتر د

 .مطرح شود. این موضوع را هنگام مطالعه مدنظر داشته باشند

   توسط مشاورتحصیلی هر روز  به دانش آموزان ارائه می شود . و نمونه سئواالت مختلف برنامه مطالعاتی روزانه 

  که در آن تسلط بیشتری دارند به درس دیگر که نیاز به مطالعه دانش آموزان می توانند بخشی از زمان درسی را

 بیشتر دارد اختصاص دهند. 
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