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 نیمسال دوم -ج

 

 

 

 و 18/04/1401روز شنبه  ازو یازدهم پایه هاي دهم هاي کالس:  ابستانت ورهد زشیشروع کالس هاي آمو -۱
 .شودآغاز می 12/04/1401 از تاریخ  دوازدهم پایه

 .باشدمی هفته 8به مدت  و پایه دوازدهم هفته 6پایه هاي دهم و یازدهم  : طول دوره آموزشی  -۲
منظور  بهکه : مرور و بازنگري مطالب درسی سال گذشته  تانیآموزشی تابس هدف از برگزاري دوره -۳

 .خواهد بوددانش آموزان درسی سازي آموخته هاي یکسان

 1401: شنبه دوم مهرماه  )1402-1401(آغاز سال تحصیلی جدید  -۱

  ماهآذر 16لغایت  ماهآذر 5: از روز شنبه  شروع امتحانات میان نوبت اول کلیه پایه ها -۲
: ارزیابی کیفی از آموخته هاي مطالب نیمسال اول و شناخت  هدف از برگزاري امتحانات میان نوبت اول -۳

 و ایجاد آمادگی الزم جهت امتحانات دي ماه (نیمسال اول) آموزانو بررسی نقاط ضعف و قوت درسی دانش

 1401 ماهدي 25لغایت چهارشنبه  ماهدي 3: از روز شنبه  شروع امتحانات نوبت اول -۴

 1401اسفند  25لغایت یکشنبه  1401بهمن  1: از روز شنبه  هاي آموزشیکالسشروع  -۱

  پایان اسفندلغایت  ماهاز هفته سوم بهمن:  وزان سال دوازدهممآمطالعاتی ویژه دانشاردوي -۲
 1402 یازدهم فروردین ماهلغایت  ماهدوم فروردیناز :  آموزان سال دوازدهماردو مطالعاتی ویژه دانش -۳

 براي کلیه پایه هاي تحصیلیدوشنبه چهاردهم فروردین ماه : از روز  هاي درسیشروع کالس -۴

 آموزانویژه دانش اردیبهشت ماه 6لغایت شنبه  فروردین ماه 19از روز دوشنبه :  آغاز امتحانات میان نوبت دوم -۵
 (نیمسال دوم)1402به منظور آمادگی الزم در دانش آموزان جهت امتحانات خرداد ماه  سال دهم ویازدهم

 1402 اول خرداد ماهاز روز دوشنبه  شروع امتحانات خردادماه : -۶



 امتحانات و آزمون هاي دبیرستان موحد -د

 
سال اول و ماه قبل از برگزاري امتحانات نیم: حدودا یک امتحانات میان نوبت اول و میان نوبت دوم -۱

سال و آمادگی الزم و هدف از برگزاري آن ارزیابی از عملکرد مطالب درسی نیم گرددسال دوم برگزار مینیم
 باشد.دي و خرداد میجهت امتحانات 

. هدف شدخواهد برگزار  غیرحضوريبه شکل  7راس ساعت  شبهراین آزمون ها :  هاي شبانهآزمون -۲
خواهد آن روز درسی آموزان از مطالب آموخته هاي روزانه دانش از از برگزاري آزمون هاي شبانه ارزشیابی

 .باشدمی آموزانآموزشی و اصالح نقاط ضعف دانش بنیهجهت تقویت بود و این فعالیت در 
الب درسی در قالب سواالت چهار گزینه آموزان با مط: به منظور آشنایی دانش آزمون هاي فرا مدرسه اي  -۳

آزمون براي  نوبت 9آموزان پایه دوازدهم و آزمون براي دانش نوبت 15؛  ت زنیتس هايمهارت اي و تقویت
تدارك دیده شده است که در طول سال تحصیلی طبق برنامه و جدول آموزان پایه دهم ویازدهم دانش

 شود.زمانی اعالم و برگزار می

 

 

 

 

 

و برنامه هاي مربوط به امتحانات، آزمون ها، جداول تقویم آموزشی سال تحصیلی به انضمام کلیه   :توضیح
از طریق کارسنج در اختیار دانش هاي علمی و آموزشی قبل از آغاز سال تحصیلی جلسات، اردوها و نشست 

 آموزان و اولیاي گرامی قرارخواهد گرفت. 

 دبیرستان غیر دولتی موحد

1401اردیبهشت   


