
 بسمه تعالی      
 )غیرحضوری( پایه هفتم –نوبت دوم  برنامه امتحانات   

  دبیرستان پسرانه علم و ایمان

 آزمون بودجه بندی آزمون آزمون تاریخ آزمون روز های رفع اشکال برنامة کالس ردیف

 15و  13کتاب درسی به غیر از دروس  های آسمان پیام 27/02/1400 دوشنبه ( 10:30الی  8:30)ساعت  26/02/1400یکشنبه  1

  تفکّر 28/02/1400 سه شنبه ( 13الی  12)ساعت  27/02/1400دوشنبه  2
       کتاب درسی به غیر از بخش دوم و 

 بخش چهارم

 کتاب به طور کامل امال فارسی * 29/02/1400 چهارشنبه (14:20الی  12)ساعت  28/02/1400شنبه  سه 3

4 
 (14:20الی  12)ساعت  29/02/1400چهارشنبه 

 کتاب به طور کامل عربی 01/03/1400 شنبه (09:30الی  8)ساعت   01/03/1400شنبه 

5 
 (11الی  9)ساعت  02/03/1400یکشنبه 

 اجتماعی مطالعات 03/03/1400 دوشنبه (09:30الی  8)ساعت  03/03/1400دوشنبه 
،  21،  7،  4از دروس  کتاب درسی به غیر

22  ،23  ،24 

6 
 (11الی  9)ساعت  04/03/1400سه شنبه 

 به طور کامل Work bookو  Student book انگلیسی زبان 05/03/1400 چهارشنبه (09:30الی  8)ساعت  05/03/1400چهارشنبه    

7 

 (14:20الی  12)ساعت  05/03/1400چهارشنبه 

 (11الی  9)ساعت  06/03/1400پنجشنبه 

 (09:30الی  8)ساعت  08/03/1400شنبه 
 1به غیر از فصل  درسیکتاب  ریاضی 08/03/1400 شنبه

8 
 (14:20الی  12)ساعت  08/03/1400شنبه 

 کتاب به طور کامل قرآن 09/03/1400 یکشنبه (09:30الی  8)ساعت  09/03/1400یکشنبه 

9 

 (14:20الی  12)ساعت  10/03/1400دوشنبه 

 (11الی  9)ساعت  11/03/1400سه شنبه 

 (09:30الی  8)ساعت  12/03/1400چهارشنبه 
 علوم*  12/03/1400 چهارشنبه

به غیر از قسمت های  درسی کتاب

 توضیحات 9شده در شمارة  ذکر

 



 

 
 

  آموزان عزیز ، سالم : والدین گرامی و دانش  
 توجه فرمایید. لطفاً ضمن مالحظة برنامة فوق ، به توضیحات ارائه شده در ذیل

 باشد. می غیرحضوریو به صورت   صبح 10:30های نوبت دوم رأس ساعت  ( زمان برگزاری آزمون1 
 از طریق وبینارِو  های رفع اشکال کالستوانند با استفاده از برنامة  آموزان عزیز پس از مطالعة کامل کتاب می ( دانش2

 رد نظر استفاده نمایند.ها شرکت و از فرصت مو مربوط به پایة خود در کالس
وارد بخش وبینار کالسی  𝐋𝐌𝐒توانید طبق معمول از طریق  می *آزمون امالو  های رفع اشکال کالسدر  حضور( برای 3

 .برنامة فوق شرکت نماییددر  ، شده و طبق زمان اعالم شده
در  انگلیسی( )قرآن ، فارسی و زباندروس  شفاهیهای  و بخش ) ورزش ، هنر ، کار و فناوری ، نگارش (های  ( آزمون4

مربوط  ارسال تصاویر و یا فیلمگردد. بدیهی است  های نوبت دوم( برگزار می )قبل از شروع برنامة آزمون های کالسی ساعت
                  قرار دارد  اولویتبندی اعالم شده توسط دبیران ، در  )توسط دانش آموز( طبق زمان ورزش ، هنر ، نگارشبه 

 گیرد. به ایشان تعلّق می بر این اساس نمرهو 
ة کامل ، حتماً از نمونه بایست ضمن مطالعه و دور آموزان می باشد و دانش می کتاب درسیها ،  مرجع اصلی آزمون( 5

 گذشته نیز استفاده نموده تا از تجربة باالتری برخوردار شوند. های سال سواالت
 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 حتماً از ،اینترنت پایدارو  ازکامپیوترها ضمن استفاده  بایست در آزمون ی( دانش آموزان م6

 نیز استفاده نمایند. مناسب
 امتحاناتدر  رأس ساعت مقرراست و از دانش آموزان محترم درخواست می شود  الزامی( حضور در تمامی آزمون ها 7

 شرکت نمایند.
 گردد. ترم محاسبه و در کارنامه درج می آموزان براساس مشارکت در کالس، نمرات مستمر و پایان دانش پایانی نمرات( 8
 

 



  حذفیات درس علوم در آزمون نوبت دوم* ( 9

 : از زمان تا آخر فصل  2فصل 

 : از ابتدای فصل تا ابتدای مواد ویژگی های معینی دارند  4فصل 

 : از اندوختة طبیعی و ظروف آشپزخانه تا آخر فصل  5فصل 

 : از آبشار تا آخر فصل  6فصل 

 : از بدن ما به انرژی نیاز دارد تا آخر فصل  8فصل 

 : از انرژی زمین گرمایی تا آخر فصل  9فصل 

 : از فناوری و کاربرد تا آخر فصل   10فصل 

   بندی یاخته ها تا آخر فصل : از سازمان 11فصل 

 : از تغذیة سالم تا آخر فصل  12فصل 

 )از دهان تا معده(: از ابتدای فصل تا ابتدای  13فصل 

 : از تنظیم محیط داخلی تا آخر فصل 15فصل 

از  21/02/1400که در مورخة  کتاب درسی به غیر از دروس حذف شده  محتوایبراساس  ، های نوبت دوم سواالت آزمون( تمامی 10

الزم به توضیح گردد.  ریزی آموزشی( به پیوست ارسال شده ، طراحی می طرف وزارت آموزش و پرورش )سازمان پژوهش و برنامه

                     در برنامه و توضیحات ذکر شده است. ، آن مهم تراست که بخش 

                                                                                   آرزومند موفقیت روزافزون شما خواهیم بود                                                                                                                                    


