
 1399-1400سال تحصیلی  هفتمبرنامه امتحانی ترم دوم پایه 

 (1400دبیرستان هیأت امنایی طالب آملی )خرداد 

 نام درس ساعت تاریخ روز

 ادبیات فارسی صبح 8 26/02/1400 یکشنبه

 قرآن صبح 8 28/02/1400 سه شنبه

 نگارش صبح 8 29/02/1400 چهارشنبه

 علوم تجربی صبح 8 01/03/1400 شنبه

 ریاضی صبح 8 04/03/1400 سه شنبه

 امالء فارسی صبح 8 05/03/1400 چهارشنبه

 عربی صبح 8 08/03/1400 شنبه

 زبان انگلیسی صبح 8 10/03/1400 دوشنبه

 پیام آسمانی صبح 8 12/03/1400 چهارشنبه

 مطالعات اجتماعی صبح 8 17/03/1400 دوشنبه

 تذکر:

 طبق برنامه در روز و ساعت مشخص شده برگزار می گردد. مجازیامتحان به صورت  -

در صورتی که برای دبیر و مدیر مشخص  می باشد. صفرغیبت در امتحان و عدم ارسال پاسخ به منزله  -

صفر در شود که دانش آموزی تقلب کرده و یا در تقلب دانش آموز دیگر مشارکت داشته، نمره آن ها 

 نظر گرفته می شود.

که از مدرسه  4Aروی برگه و خوش خط پاسخ ها را بر  خودکار مشکیدانش آموز در روز امتحان با  -

نوشته و به صورت کامال واضح عکس تحویل گرفته که به نام دانش آموز و با مهر مدرسه می باشد، 

و یا تصویر واضح نباشد  برداری نموده و در چت خصوصی )پی وی ( دبیر ارسال نماید. در صورتی که

)در صورت  برگه تصحیح نخواهد شد.نوشته نشده باشد تحویل گرفته شده از مدرسه  A4بر روی برگه 

سفید که نام و نام خانوداگی و نام  A4نیاز به برگه بیشتر برای یک امتحان می توانید از یک برگه 

 کالس دانش آموز در باالی آن نوشته شده استفاده نمایید(

ق ساعت و زمان بندی مشخص شده )برروی برگه امتحان زمان مشخص می گردد( پاسخ نامه طب -

ارسال شود، چناچه دانش آموزی بعد از اتمام زمان مشخص شده پاسخ را برای دبیر ارسال نمایند، 

 برگه تصحیح نخواهد شد.

      نگه داری کرده وپاسخ نامه همه امتحانات را حتما در یک کاور یا پوشه می بایست دانش آموزان  -

 حویل نماید.به مدرسه ت 14تا ساعت  خرداد 22 شنبه 

 

 علی ایسفی مدیریت دبیرستان طالب آملی


