
 

 وفعالیت های پرورشی ها و اجرای گروههای کالسی جدول آزمون

  97-98سال تحصيلي  -دوره اول متوسطه امام رضا )ع(  
 

 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  97ماه  مهر

 مراسم بازگشایی مدرسه  31/6 اولهفته 

مراسم زیارت 

 عاشورا

)صبحانه میهمان 

 اباعبدهللا(

    

 7/7 هفته دوم

شروع ثبت  و فراخوان

 نام بسیج دانش آموزی

 
 

 
مراسم زیارت 

 عاشورا

)صبحانه میهمان 

 اباعبدهللا(

 آزمون جامع تشخیصی

 )از محتوای درس سال گذشته(
   

 14/7 سومهفته 

شروع استعداد یابی دانش 

آموزان برای مسابقات 

 ناحیه و استان

)شروع کالس های  

 مجازی (
 

 
اردوی شیراز گردی 

 A گروه

 

مراسم زیارت 

 عاشورا

)صبحانه میهمان 

 اباعبدهللا(

 

 

 C1اجرای عربی 

 

  1آزمون 
 (  A,B,C) مستمر ریاضی

  1A,B,C ریاضیاجرای 

  

 21/7 چهارمهفته 

 A,B 1قرآن جرایا
 

 C اردوی شیراز گردی

     گروه

 

 
 

 1آزمون 
 (  A,B,C)مستمرمطالعات 

 B,C , A 1 مطالعات اجرای

 

 1آزمون 
 (  A,B,C) علوممستمر
 A,B,C 1 علوم یاجرا

 انجمن جلسه

 اولیا و مربیان 

 پایه هفتم

 1آزمون 
 (  A,B,C)مستمرفارسی 

 1A,B,C فارسیاجرای 

 انجمن جلسه

 اولیا و مربیان 

 پایه هشتم

 

اردوی شیراز گردی 

 Bگروه 

 انجمن لسهج

 اولیا و مربیان 

 پایه نهم
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 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  97ماه  آبان

 28/7 اولهفته 

فراخوان و ثبت نام 

کاندیداتوری شورای 

 دانش آموزی

 

 A1سبک زندگی اجرای 

 A 1آمادگی دفاعی اجرای 

 

  1آزمون 
 (  Aمستمر زبان  )

 A 1زبان  اجرای
 B1سبک زندگی اجرای 

  1B,Cآمادگی دفاعی  اجرای

 B  1دینی  اجرای

 

مراسم زیارت 

 عاشورا

)صبحانه میهمان 

 اباعبدهللا(

 A,B 1 عربیاجرای 

 

 C1سبک زندگی  اجرای

 

  1آزمون 
 (  B,C)مستمر زبان 

    A 1اجرای دینی
  B,C1زبان اجرای

 C1اجرای قرآن 

جلسه آموزش خانواده پایه 
 هفتم

 

  1آزمون 
 ( A,B,Cنی )مستمر پیام آسما

 C 1 دینی اجرای

 

  

 5/8 ومدهفته 

تبلیغات شورای 

 دانش آموزی

  1آزمون 
 ( A,Bمستمر قرآن )

 آموزش هپاتیت ویژه 

 دانش آموزان هشتم و نهم

تبلیغات شورای 

 دانش آموزی

 A,B,C 2 ریاضیاجرای 

مراسم زیارت 

 عاشورا

)صبحانه میهمان 

 اباعبدهللا(

 

 اربعین حسینی

انتخابات شورای دانش 

 آموزی)اینترنتی(

 جامع ماهانه 1آزمون 

انتخابات شورای 

دانش 

 آموزی)اینترنتی(
 

 12/8 مسوهفته 

 2آزمون 
 (  A,B,C) مستمر ریاضی
 

 مراسم ویژه روز

دانش آموز)صف صبحگاه 

) 

  1آزمون 
 (  Cمستمر قرآن )

 

 

مراسم رحلت حضرت 

رسول و امام رضا 

 )ع(

 A,B,C  2علوماجرای 
 

 

 )مجتمع(عشاق الرضا 

 
 

رحلت حضرت رسول اکرم 

)ص( و شهادت امام حسن 

 مجتبی )ع(

شهادت حضرت امام 

 رضا )ع(
 

 19/8 هفته چهارم

 2آزمون 
 (  A,B,C) علوممستمر

 

 

 2آزمون 
 (  A,B,C)مستمرمطالعات 

 A,B,C 2مطالعاتاجرای 

 

 2آزمون 
 (  A,B,C)مستمرفارسی 

 A,B,C 2فارسی  جرایا
 دبیرانجلسه دیدار اولیا با 

 (  A گروه )

 

 

  C 2 قرآناجرای 

 C 2 عربیاجرای 

 جلسه دیدار اولیا با دبیران
 (  B گروه )

 

 

 

روز جهانی دیابت 
 مجتمع( در)همایش 

 جلسه دیدار اولیا با دبیران
 (C گروه )

 

 A,B 2عربیاجرای 

  1آزمون 
 (  A,B,C)  عربیمستمر

  

 

  شورای دبیران 2جلسه 

 26/8 هفته پنجم

ویژه سالروز آغاز  مراسم

-امامت امام زمان )عج(

 نمازخانه

 A2سبک زندگی اجرای 

 A2آمادگی دفاعی اجرای 

 ,B A 2قرآناجرای 

 

 A 2زباناجرای 

 C  B,2آمادگی دفاعی

 B 2دینیاجرای 

 B2اجرای سبک زندگی 

 اردوی یک روزه تفریحی

  )درون شهری هشتم (

 C 2سبک زندگیاجرای 

 پایه هفتم ((
 

 B,C 2زباناجرای 

 جلسه آموزش خانواده پایه هشتم

 

 

اردوی یک روزه 

 تفریحی

 )درون شهری هفتم (
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 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  97ماه  ذر آ

 3/9 هفته اول

 

 A,B,C 3ریاضیاجرای 

 

 والدت 

   حضرت رسول اکرم )ص (

 والدت امام

 جعفر صادق )ع(

  2آزمون
 (  A,B,C)  عربیمستمر

مراسم جشن میالد 

پیامبر و امام 

 جعفر صادق

 C 2سبک زندگیاجرای 

 پایه هشتم ((

 

  2آزمون 
 (  B,C)مستمر زبان 

 A 2دینیاجرای 

 

 3آزمون 
 (  A,B,C) مستمر ریاضی

 C 2دینی اجرای 

  

 10/9 هفته دوم

مانور سراسری 

 زلزله

 

 

 2آزمون 
 (  Aمستمر زبان  )

 C 3عربیاجرای 

آموزش پیشگیری از بیماری 

 ایدز

 )ویژه دانش آموزان پایه نهم (

اردوی یک روزه 

 تفریحی

  ( نهم)درون شهری 

آموزش جلسه 
 هفتمپایه خانواده 

 )فضای مجازی (

 A,B,C 3 مطالعات  اجرای

 3آزمون 
 (  A,B,C) علوممستمر

 A,B,C  3علوماجرای 

 

 

 1آزمون
 آنالین

 17/9 هفته سوم

 

 A3 سبک زندگیاجرای 

 A3 آمادگی دفاعی اجرای 

 B3 اجرای سبک زندگی

 

 3آزمون 
 (  A,B,C)مستمرفارسی 

 A,B,C  3فارسیاجرای 

آموزش جلسه 
 هشتمپایه خانواده 

 )فضای مجازی (

 

 C, B 3زباناجرای 
 

   جامع ماهانه 2آزمون 

 24/9 هفته چهارم

عترت هفته قرآن و 

 و نماز
تقدیر از دانش 

ان مسابقات آموز

معارف مرحله 

 آموزشگاه

 2آزمون 
 ( A,Bمستمر قرآن )

 A,B  3قرآناجرای 
 

 آزمون تاریخ احتمالی
 پیشرفت تحصیلی مرحله اول

 استان

  2آزمون 
 (  Cمستمر قرآن )

 A 3زباناجرای 

 B,C 3آمادگی دفاعی  اجرای

 B 3دینیاجرای 

 

 میالد امام جشن 

 عسگریحسن 

 3آزمون
 (  A,B,C)  عربیمستمر

 A,B 3عربیاجرای 

 C 3سبک زندگیاجرای 

 

 3آزمون 
 (  A,B,C)مستمرمطالعات 

 C 3قرآناجرای 

 A 3دینیاجرای  

 آموزش جلسه 

 نهمپایه خانواده 

 )فضای مجازی (

 

 2آزمون 
 ( A,B,C)مستمر پیام آسماانی 

 C 3دینیاجرای 

  



 

 ( 1397-98نیمسال اول ) سال تحصیلي  شروع امتحان 
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 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  97ماه دي 

  1/10 اولهفته 
 امتحان پایانی نیسمال اول

 قرآن

 امتحان پایانی نیسمال اول

 فارسی امالی
 

 امتحان پایانی نیسمال اول

 عربی
  

 8/10 هفته دوم

 امتحان پایانی نیسمال اول

 ریاضی

آموزش جلسه 
 هفتمپایه خانواده 

 امتحان پایانی نیسمال اول

 ادبیات فارسی
 

 امتحان پایانی نیسمال اول

 پیام آسمانی
  

 15/10 هفته سوم

 امتحان پایانی نیسمال اول

 تجربی علوم
آموزش خانواده جلسه 

 نهمپایه 

 امتحان پایانی نیسمال اول

 انشا
 

 امتحان پایانی نیسمال اول

  انگلیسی زبان
پایه آموزش خانواده جلسه 

 هشتم

  شورای دبیران 3جلسه  

 22/10 هفته چهارم

والدت حضرت 

 )س(زینب

 

 جامع ماهانه 3آزمون 

 

 امتحان پایانی نیسمال اول

 مطالعات اجتماعی
 

 امتحان پایانی نیسمال اول

 تفکر سبک زندگی 

 پایه هفتم و هشتم هویژ

 آمادگی دفاعی 

 ویژه پایه نهم
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 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  97ماه بهمن 

 29/10 هفته اول

 اعالم مسابقه هزار

 تدریس برتر 

 دانش آموزیگروه های 

شروع مسابقات ورزشی دهه 

 فجر

 

 

 
 آموزش جلسه 
 هفتمپایه خانواده 

   گروه بندی مسابقه هزار

 6/11 هفته دوم
 4آزمون 

 (  A,B,C) مستمر ریاضی
 آموزش جلسه 
 هشتمپایه خانواده 

 
 4آزمون 

 (  A,B,C) علوممستمر
   

  13/11 هفته سوم
 4آزمون 
 (  A,B,C)مستمرمطالعات 

 
 آموزش جلسه 
 نهمپایه خانواده 

برگزاری مراسم 

 فاطمیه

 ثبت نام گروه های 

 شرکت کننده

 مسابقه هزار 

 

 

  

 20/11 هفته چهارم
شهادت حضرت فاطمه 

  زهرا )س(
پیروزی 

 انقالب اسالمی

 سالگرد  جشن مراسم 

و  پیروزی انقالب اسالمی

تقدیر از دانشآموزان 

 برنتر نیمسال اول

 )نمازخانه(

 4آزمون
 (  A,B,C)  عربیمستمر

  

 27/11 هفته پنجم
 بازبینی مرحله اول 

 مسابقه هزار

 5آزمون 
 (  A,B,C) مستمر ریاضی

 

 

از روز تکریم 

خانواده معظم 

 شهداء
 

 

 

 4آزمون 
 (  A,B,C)مستمرفارسی 

 

   جامع ماهانه 4آزمون 



 خواهد شد . برگزاردقیقه  30به مدت  7دعای توسل ،راس ساعت  مراسم زیارت عاشورا و بعد از آن تا پایان سال تحصیلی مراسم پایان ماه صفر تا* صبح های دوشنبه 

 برگزار می گردد . از قبیل )بسیج ، هالل احمر و.... ( دانش آموزیکالس های تشکل های ، *روز های یک شنبه بعد از ظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  97ماه  اسفند

 4/12 اولهفته 
بازبینی مرحله دوم 

 مسابقه هزار

 3آزمون 
 (  Aمستمر زبان  )

 3آزمون 
 ( A,B,Cمستمر قرآن )
 

جلسه هدایت 
 تحصیلی پایه نهم

 3آزمون 
مستمر پیام آسماانی 

(A,B,C ) 
 آنالین 2آزمون  شورای دبیران4جلسه 

 11/12 هفته دوم
تبلیغات و آماده سازی 

 جوایز مسابقه هزار

جشنواره خیریه 

 غذا

 )جشن نیکوکاری (

 آزمون تاریخ احتمالی
پیشرفت تحصیلی مرحله 

 دوم

 3آزمون 
 (  B,C)مستمر زبان 

مراسم جشن تکلیف 

 پایه هشتم

 
  

 18/12 سومهفته 
 اردوی ویژه روز درختکاری 

 )پایه هفتم(

 6آزمون 
 مستمر ریاضی

(A,B,C  ) 

پیشگیری  آموزش ویژه

 از آسیب های 

 چهارشنبه آخر سال

 مسابقه هزار

 )پایه هفتم(

 مسابقه هزار

 )پایه هشتم و نهم(
  

     25/12 چهارمهفته 

والدت امام 
 و علی )ع(

روز ملی شدن 
 صنعت نفت

  



 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  98 فروردين

        3/1 اولهفته 

    10/1 هفته دوم
سیزده بدر                     

 ( روز طبیعت )

مبعث حضرت رسول اکرم 

 )ص(
  

  17/1 سومهفته 
برگزاری مسابقه ویژه 

 تمهفته بهداشت و سال
 

جشن میالد 

 کربالئیان

گل های باغ نبوی (

) 

   جامع ماهانه 5آزمون 

        24/1 هفته چهارم
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 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يك شنبه شنبه  98ارديبهشت 

 31/1 اولهفته 
والدت حضرت 
 قائم )عج(

 7آزمون 
 (  A,B,C) مستمر ریاضی

مراسم جشن میالد امام 

 زمان )عج(

 

اردوی یک روزه 

 نهمایده 

جلسه هدایت 
 تحصیلی پایه نهم

 

 A 4دینیاجرای 

 C 4 B,زبان اجرای

 5آزمون 
 (  A,B,C) علوممستمر

 

 A,B,C 4اجرای علوم 

  شورای دبیران5جلسه 

 7/2 هفته دوم
اردوی یک روزه 

 ایده هفتم

 5آزمون 
 (  A,B,C)مستمرمطالعات 

 A,B,C 4اجرای  مطالعات

 

 

 C4ی سبک زندگاجرای 

اولیا با جلسه دیدار 
 دبیران

 (  A گروه )

 A,B,C 4اجرای  ریاضی

جلسه دیدار اولیا 
 با دبیران

 (  B گروه )

 

 5آزمون
 (  A,B,C)  عربیمستمر

 

 A,B 4عربیاجرای 

 C 4دینیاجرای 

جلسه دیدار اولیا با 
 دبیران

 (C گروه )

 
 

 

 
 

 14/2 مسوهفته 
 AB 4قرآناجرای 

 

 A4اجرای زبان

 B 4سبک زندگیاجرای 

 C4آمادگی دفاعی اجرای 

 B4اجرای دینی 

 5آزمون 
 (  A,B,C)مستمرفارسی 

 ABC 4فارسیاجرای 

 

 C  4قرآناجرای 

 C 4اجرای عربی 

 

 جامع ماهانه 6آزمون 

جشنواره قرآن و 

عترت )تقدیر از 

دانش آموزان برتر 

 ناحیه و استان(

  

 21/2 هفته چهارم

 A 4سبک زندگیاجرای 

 A 4آمادگی دفاعی اجرای 

 
اردوی یک روزه 

   جشنواره وقت گل   ایده هشتم

 خواهد شد . برگزاردقیقه  30به مدت  7دعای توسل ،راس ساعت  مراسم زیارت عاشورا و بعد از آن تا پایان سال تحصیلی مراسم پایان ماه صفر تا* صبح های دوشنبه 

 


