جدول آزمون ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی
دوره اول متوسطه امام رضا (ع)  -سال تحصيلي 79-79
مهر ماه 69

شنبه

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

(صبحانه میهمان اباعبدااله)

مراسم زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا

(صبحانه میهمان اباعبدااله)

(صبحانه میهمان اباعبدااله)

(صبحانه میهمان اباعبدااله)

(صبحانه میهمان اباعبدااله)

پنج شنبه

مراسم زیارت عاشورا

هفته اول

7/1

هفته دوم

7/ 8

هفته سوم

7/11

هفته چهارم

7/22

هفته پنجم

7/96

افتتاح سال تحصیلی جدید

تاسوعای حسینی

عاشورای حسینی

بازدید پایه هشتم (سعدیه)

شروع انتخابی تیم ورزشی

اجرای اجتماعی (A,B,C) 1

آزمون مستمر ریاضی 1

مدرسه در رشته های مختلف

اجرای دفاعی(C) 1
اجرای پیامهای آسمانی 1
)(A,B

اجرای علوم (A,B,C) 1

اجرای عربی (C) 1

اجرای ریاضی(A,B,C) 1
اجرای زبان (A) 1

بازدید پایه هفتم (حافظیه)

اجرای دفاعی و سبک(A) 1
اجرای پیامهای آسمانی 1
)(C

جلسه عمومی انجمن اولیا
و مربیان (انتخاب اعضا)

اجرای دفاعی و سبک(B) 1

آزمون مستمر فارسی 1
اجرای قرآن (A) 1

* دوشنبه صبح ها از ساعت  7به مدت  03دقیقه دعای توسل یا زیارت عاشورا بصورت هفتگی برقرار خواهد بود

اجرای زبان (B,C) 1

آزمون تشخیصی
مبتکران

اجرای عربی (A) 1

اجرای فارسی (A,B,C) 1

اجرای عربی (B) 1

اجرای قرآن (B,C) 1

اجرای دفاعی و سبک(C) 1

آزمون مستمر علوم 1
آزمون مستمر مطالعات
اجتماعی 1

آزمون جامع 1

بازدید پایه نهم (خانه زینت

طراحی دبیران

الملوک)

جلسه شورای دبیران

جمعه

شنبه

آبان ماه 69

يك شنبه

آزمون مستمر پیامهای
آسمانی و قرآن(A,B) 1

هفته اول

8/6

هفته دوم

8/31

هفته سوم

8/92

هفته چهارم

8/97

آغاز ثبت نام انتخابات
شورای دانش آموزی

دوشنبه
آزمون مستمر پیامهای
آسمانی و قرآن(C) 1

اجرای اجتماعی 2
)(A,B,C

آزمون مستمر عربی1

آغاز تبلیغات انتخابات
شورای دانش آموزی

شروع مسابقات ورزشی

سه شنبه

بارگزاری نتایج مرحله
اول پیکر سنجی
دانش آموزان برروی
سایت مدرسه

چهارشنبه

پنج شنبه

اجرای عربی (A) 2
اجرای قرآن (B,C) 2

جلسه آموزش خانواده
(پایه هفتم)
مدیریت کنترل و آزادی
نوجوان (خانم لشنی)

روز دانش آموز
اجرای دفاعی(C) 2
اجرای زبان (A) 2

انتخابات شورای
دانش آموزی
فینال مسابقات ورزشی
روز دانش آموز

اجرای دفاعی و سبک(B) 2
اجرای فارسی (A,B,C) 2

فینال مسابقات ورزشی
روز دانش آموز

آزمون مستمر زبان 1

اجرای علوم (A,B,C) 2

جلسه آموزش خانواده
(پایه هشتم) بهداشت
بلوغ جنسی
(آقای قنبری)

اجرای سبک(C) 2
اجرای زبان (B,C) 2
اجرای عربی (B) 2

آزمون مستمر علوم 2

اجرای دفاعی و سبک(A) 2

آزمون مستمر ریاضی 2
اجرای پیامهای آسمانی 2
)(A,B

اجرای ریاضی(A,B,C) 2

اربعین حسینی

اجرای پیامهای آسمانی (C) 2

اردوی یک روزه تفریحی

اجرای عربی (C) 2

(اردوگاه درون شهری)

اجرای قرآن (A) 2

پایه هفتم  -هشتم

همایش تغذیه سالم
(همراه با نگاهی به طب
سنتی)
ویژه اولیا و دانش آموزان

برپایی مراسم سوگواری
شهادت امام رضا (ع)

شهادت امام رضا (ع)

دیدار خانواده ها با
اساتید (پایه هفتم)

آزمون مستمر مطالعات
اجتماعی 2

دیدار خانواده ها با
اساتید (پایه نهم)
جلسه شورای دبیران

دیدار خانواده ها با
اساتید (پایه هشتم)

آزمون جامع 2
(مبتکران )1

جمعه

شنبه

آذر ماه 69

اجرای پیامهای آسمانی 3
)(A,B

هفته اول

6/4

هفته دوم

6/33

اجرای زبان (A) 3

هفته سوم

6/38

آزمون مستمر ریاضی 0

هفته چهارم

6/92

آزمون مستمر پیامهای
آسمانی و قرآن(A,B) 2

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

اجرای فارسی (A,B,C) 3

اردوی یک روزه تفریحی

اجرای عربی (A) 3

اجرای پیامهای آسمانی 3
)(C

اجرای قرآن (B,C) 3

(اردوگاه درون شهری) پایه

نظر سنجی از اساتید و

نهم

انتخاب گروههای
جشنواره تدریس
گروههای دانش آموزی

پرسنل 1
اجرای اجتماعی 3
)(A,B,C
اجرای ریاضی(A,B,C) 3

چهارشنبه

پنج شنبه

جلسه آموزش خانواده
(پایه هفتم)
بهداشت بلوغ جنسی
(جناب آقای قنبری)

مانور سراسری زلزله

اجرای زبان (B,C) 3
اجرای عربی (C) 3
اجرای علوم (A,B,C) 3

مراسم جشن میالد

میالد رسول اکرم

پیامبر (ص)

آزمون مستمر علوم 0

آزمون مستمر فارسی 0
اجرای قرآن (A) 3
اجرای عربی (B) 3

آزمون مستمر عربی2
جلسه آموزش خانواده
(فضای مجازی) ویژه اولیا

جلسه آموزش خانواده
(پایه نهم)مدیریت
کنترل و آزادی و شیوه
های حل تعارض والد و
فرزند(خانم لشنی)

آزمون آنالین 1

آزمون مستمر مطالعات
اجتماعی 0
آزمون مستمر زبان 2

آزمون مستمر پیامهای
آسمانی و قرآن(C) 2

جلسه آموزش خانواده
(فضای مجازی)
ویژه اولیا

شروع آزمونهاي نیمسال اول ( سال تحصیلي ) 3166-67

آزمون پیشرفت تحصیلی
(تاریخ احتمالی)

جلسه شورای دبیران

جمعه

شنبه

دي ماه 69

يك شنبه

ادبیات

پیام های آسمانی

هفته اول

32/9

هفته دوم

32/6

هفته سوم

61/61

علوم

هفته چهارم

61/32

آغاز نام نویسی مسابقه
 1333پایه هشتم و نهم

هفته پنجم

61/21

آغاز نام نویسی مسابقه
 1333پایه هفتم

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

عربی

گردش علمی پایه هفتم

گردش علمی پایه هشتم

گردش علمی پایه نهم

(بازدید از کارخانجات)

(بازدید از کارخانجات)

(بازدید از کارخانجات)

جلسه آموزش خانواده
(پایه هشتم) مدیریت
کنترل و آزادی و شیوه
های حل تعارض والد و
فرزند(خانم لشنی)

قرآن

ریاضی

پنج شنبه

مطالعات اجتماعی

جلسه آموزش خانواده
(پایه هشتم)

زبان انگلیسی

پذیرش مثبت و نامشروط
در فرزند پروری نوین

(جناب آقای حمزه زاد)
آزمون جامع 3
مبتکران ()2

اردوی فرهنگی تفریحی بوشهر ( پایه هفتم)

اردوی فرهنگی تفریحی بوشهر ( پایه هشتم و نهم)

جلسه شورای دبیران

جمعه

شنبه

بهمن ماه 69

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جلسه آموزش خانواده
(پایه هفتم)
هفته اول

33/7

هفته دوم

66/61

هفته سوم

66/36

هفته چهارم

66/32

پذیرش مثبت و نامشروط
در فرزند پروری نوین

(جناب آقای حمزه زاد)

شروع بازبینی مرحله
اول مسابقه 1333
شروع مسابقات ورزشی

جلسه آموزش خانواده
(پایه نهم)
هدایت تحصیلی
(جناب آقای قنبری)

تجلیل از برترینهای
محتوای الکترونیک

آزمون مستمر ریاضی 4

آزمون مستمر ادبیات 4

جلسه آموزش خانواده
(پایه هشتم)
پذیرش مثبت و نامشروط
در فرزند پروری نوین

(جناب آقای حمزه زاد)

دهه فجر

جشن پیروزی انقالب
اسالمی
پیروزی انقالب اسالمی

فینال مسابقات

فینال مسابقات
ورزشی دهه فجر

آزمون مستمر مطالعات
اجتماعی 4

آزمون مستمر علوم 4

ورزشی دهه فجر
آزمون مستمر پیامهای
آسمانی و قرآن(A,B) 0

آزمون مستمر پیامهای
آسمانی و قرآن(C) 0
جلسه شورای دبیران

شروع بازبینی مرحله دوم
مسابقه 1333

مراسم سوگواری شهادت
حضرت زهرا (س)

جمعه

شنبه

اسفند ماه 69

هفته اول

39/2

هفته دوم

63/63

هفته سوم

63/61

هفته چهارم

63/31

يك شنبه

دوشنبه

آزمون مستمر عربی0

اعالم فینالیست های
مسابقه 0111

آزمون مستمر ریاضی 5

آزمون مستمر زبان 0

آزمون مستمر ادبیات 5

سه شنبه

شهادت حضرت زهرا (س)

جشنواره خیریه
غذای سالم

چهارشنبه

آزمون جامع 4
مبتکران ()3

آزمون مستمر مطالعات
اجتماعی 5

آزمون مستمر علوم 5

فینال مسابقه 1333
پایه هفتم

فینال مسابقه 1333
پایه هشتم

روز ملی شدن صنعت نفت

پنج شنبه

فینال مسابقه 1333
پایه نهم

جمعه

شنبه

فروردين 67

هفته اول

3/4

هفته دوم

3/33

هفته سوم

3/38

هفته چهارم

3/92

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

آزمون جامع 5
طراحی دبیران

چهارشنبه

پنج شنبه

آزمون آنالین 2
جلسه شورای دبیران

جمعه

ارديبهشت 67

هفته اول

9/3

هفته دوم

9/8

هفته سوم

9/32

هفته چهارم

9/99

شنبه

يك شنبه

آزمون مستمر ریاضی 6

جلسه آموزش خانواده
(پایه نهم)
هدایت تحصیلی
(جناب آقای قنبری)

جشن میالد کربالییان

آزمون مستمر علوم 5
مسابقه فوتبال بین
همکاران و دانش آموزان
پایه هفتم
(به مناسبت هفته معلم)

دوشنبه

آزمون مستمر ادبیات 6

سه شنبه

چهارشنبه

آزمون مستمر مطالعات
اجتماعی 5

برگزاری مراسم جشن
تکلیف پایه هشتم

پنج شنبه

بارگزاری نتایج مرحله
دوم پیکر سنجی
دانش آموزان برروی
سایت مدرسه

آزمون مستمر عربی4
مسابقه فوتبال بین
همکاران و دانش آموزان
پایه هشتم

جشن میالد حضرت
صاحب الزمان (عج)
(برپایی ایستگاه صلواتی)

مسابقه فوتبال بین
جشنواره تدریس

همکاران و دانش آموزان

گروههای برتر ناحیه

پایه نهم
(به مناسبت هفته معلم)

(به مناسبت هفته معلم)

آزمون مستمر زبان 4

آزمون جامع 6
مبتکران ()4

جشنواره وقت گل

جلسه شورای دبیران

جمعه

