
 وفعالیت های پرورشی ها و اجرای گروههای کالسی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع( پسرانه دبيرستان دوره اول

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99شهریور 

 1/6 اولهفته 
آپلود عکس تمامی 

 دانش آموزان

شعبه بندی و آماده 

 سازی لیست کالسی
   

ارسال برنامه هفتگی 

 در سایت مدرسه
 

  عاشورای حسینی تاسوعای حسینی 8/6 هفته دوم

 جلسه با اولیای 

 پایه هفتم

به صورت مجازی 

 16ساعت 

جلسه با اولیای پایه 

 نهم –هشتم 

به صورت مجازی 

 18ساعت 

  

       شروع سال تحصیلی  15/6 سومهفته 

   22/6 چهارمهفته 

 زیارت عاشورا

 8تا  7:30ساعت از 

 صبح

    

  1جلسه شورای دبیران       29/6 هفته پنجم

 

 شروع خواهد شد. 13* تمامي آزمون ها از ساعت 

 صبح به صورت مجازی برگزار مي گردد 8تا  7:30زیارت عاشورا و دعای توسل از ساعت * روزهای دوشنبه مراسم 

 برگزار مي گردد. 15:30* جلسات مربوط به اوليای گرامي از جمله آموزش خانواده و ... ساعت 



 

 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 

 جمعه شنبهپنج  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99ماه  مهر

 5/7 هفته دوم

شروع کالسهای 

فوق برنامه 

 مجازی عصر

 

شروع 

 121جشنواره 

 ثانیه ای

 مرحله اول

 
 آزمون مستمر

 1 ریاضی

 )هر سه پایه(
 

 آزمون مستمر

 1 علوم

 )هر سه پایه(
 

آزمون جامع 

 تشخیصی 

 کلیه دروس سال قبل

 هر سه پایه

  12/7 سومهفته 

 آزمون مستمر

 1 ادبیات

 پایه()هر سه 
 

 آزمون مستمر

مطالعات 

 1اجتماعی 

 )هر سه پایه(

پخش مراسم 

عزاداری دانش 

 آموزان امام رضا )ع(

 سالهای قبل

  اربعین حسینی

 19/7 چهارمهفته 

آزمون مستمر  

 1عربی 

 )هر سه پایه(

گروه بندی دانش 

 آموزان

)اجرای تدریس 

 گروهی(

 انجمن اولیا و مربیان

 هرسه پایه

  آزمون مستمر

پیام های 

 1آسمانی 

)هر سه 

 پایه(

مسابقه پیام رسانان 

 کربال

 آزمون مستمر

 1زبان 

 )هر سه پایه(

اعالم نتایج 

انتخابات 

انجمن اولیا و 

 مربیان

 ثبت نام شورای

 دانش آموزی 

آزمون مستمر 

 1قرآن 

 )هر سه پایه(

 

رحلت رسول اکرم  26/7 هفته پنجم

 )ص(

 آموزش خانواده

 )هر سه پایه(

دوست فرزند  چگونه

 نوجوانم باشم

تبلیغات شورای 

 دانش آموزی

پخش کلیپ های 

سیاحتی، زیارتی، 

 شیراز گردی

 آزمون مستمر

 2ریاضی 

)هر سه 

 پایه(

 جلسه شورای دبیران

 

انتخابات شورای 

 دانش آموزی

 

  

  

 شروع خواهد شد. 13* تمامي آزمون ها از ساعت 

 شروع مي شود. در صورت مجازی بودن لينک کالس را از سایت مدرسه دریافت کنيد.دقيقه  15:30* آموزش خانواده از ساعت 

 



 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99ماه  آبان

  3/8 اولهفته 
شهادت امام حسن 

 عسکری )ع(
  

اعالم نتایج 

انتخابات شورای 

 دانش آموزی

  

 10/8 ومدهفته 

مسابقه مقاله 

 نویسی 

سیره نبوی و تشیع 

 علوی

 

برگزاری مراسم 

آبان  13بزرگداشت 

 (روز دانش آموز)

 والدت رسول اکرم )ص(

 والدت امام صادق )ع(

 1آزمون جامع 

 2گزینه 

 

  

 17/8 مسوهفته 

 آزمون مستمر

 2علوم 

)هر سه 

 پایه(

 
 دیدار اولیا با اساتید

 هفتمپایه 

 دیدار اولیا با اساتید

 هشتمپایه 

 دیدار اولیا با اساتید 

 نهمپایه 
  

 24/8 هفته چهارم
پخش مجازی 

 کلیپهای شیراز گردی

 آزمون مستمر

 2ادبیات 

)هر سه 

 پایه(

پخش مجازی 

 کلیپهای شیراز گردی

 مستمرآزمون 

مطالعات 

 2اجتماعی 

)هر سه 

 پایه(

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 ( 1399-1400شروع آزمونهای نيمسال اول ) سال تحصيلي 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99ماه  ذر آ

 1/9 هفته اول

نظرسنجی 

دبیران و 

پرسنل مرحله 

1 

 آزمون مستمر

 3ریاضی 

 )هر سه پایه(

     

 8/9 دومهفته 
 آزمون مستمر

 2عربی 

 )هر سه پایه(

 مانور زلزله

  آزمون مستمر

پیام های 

 2آسمانی 

 )هر سه پایه(

 
 2قرآن  آزمون مستمر

 )هر سه پایه(

جلسه شورای دبیران 

3 
 

 15/9 هفته سوم

ارسال فیلم های 

گروههای کالسی 

 1مرحله 

 آزمون مستمر

 2زبان 

)هر سه 

 پایه(

   

پایان ارسال فیلم 

های کروههای کالسی 

 2مرحله 

 

   22/9 هفته چهارم

 آموزش خانواده

 کالس هفتم

 آشنایی با بلوغ

 آموزش خانواده

 کالس هشتم

 ارتباط با نوجوانان

 آموزش خانواده 

 کالس نهم

هویت و مسئولیت پذیری 

 آنچه نوجوان ما می خواهد

 پایان جشنواره 

 ثانیه ای 121

 2آزمون جامع 

پیشرفت تحصیلی 

 (3)مبتکران

   29/9 هفته پنجم
 

 

 شروع آزمون نیم سال اول

 پیام آسمانی 

 
 

 آزمون نیمسال اول

 قرآن کریم
 

 

  

 

 



 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99دی ماه 

 6/10 اولهفته 

 آزمون نیمسال اول

 ریاضی
 

 

 آزمون نیمسال اول

 )هفتم و هشتم(سبک زندگی 

 )نهم( آمادگی دفاعی
 

 
 

 آزمون نیمسال اول

 عربی
  

 13/10 هفته دوم

 آزمون نیمسال اول

 علوم تجربی
 

  

 آزمون نیمسال اول

 ادبیات فارسی
 

 آزمون نیمسال اول

 امال و انشا
 
 

 

  20/10 سومهفته 

 آزمون نیمسال اول

مطالعات 

 اجتماعی

 
 آزمون نیمسال اول

 زبان انگلیسی
   

 27/10 هفته چهارم
 مراسم شهادت

 حضرت زهرا )س( 

 

 

شهادت حضرت  زهرا 

 )س(

 

 

 شروع تستهای 

 تربیت بدنی

 (مرحله دوم)

  
جلسه شورای 

 4دبیران 
 



 

 

 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99ماه  بهمن

 4/11 اولهفته 
 آزمون مستمر

 3ریاضی 

 )هر سه پایه(

  

برگزاری کالسهای 

مجازی آموزشی 

 قرآن و احکام 

 آزمون مستمر

 3علوم 

 )هر سه پایه(

  

 11/11 هفته دوم
شروع مسابقات 

 دهه فجرورزشی 

 آزمون مستمر

 3فارسی 

 پایه( )هر سه

     

    18/11 سومهفته 

جشن پیروزی 

انقالب 

  و اسالمی

اعالم 

برترین های 

 نیمسال اول

سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی 

 ایران

 

  

  25/11 هفته چهارم

 آزمون مستمر

 3زبان 

 )هر سه پایه(

  

 آزمون مستمر

 6ریاضی 

 )هر سه پایه(

جلسه شورای دبیران 

5 
 



 

 

 

 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99ماه  اسفند

 2/12 اولهفته 

ارسال فیلم های 

گروههای کالسی 

 2مرحله 

نظرسنجی 

دبیران و 

پرسنل مرحله 

2 

تکلیف دانش  جشن

 آموزان هشتم

 آزمون مستمر

مطالعات 

 3اجتماعی 

 )هر سه پایه(

پایان ارسال فیلم 

های کروههای کالسی 

 2مرحله 

 
والدت امام 

 علی )ع(

 

 

 9/12 هفته دوم
 آزمون مستمر

 3عربی 

 )هر سه پایه(

 

 آزمون مستمر

 4علوم 

 )هر سه پایه(

 آموزش خانواده

 کالس نهم

 )انتخاب فرزند من(

   

 16/12 سومهفته 

 آزمون مستمر

پیام های 

 3آسمانی 

 )هر سه پایه(

 آزمون مستمر

 4ادبیات 

 )هر سه پایه(

مسابقه برگزاری 

1000 

 هفتم

مسابقه برگزاری 

1000 

 و نهم هشتم

 3آزمون جامع 

پیشرفت تحصیلی 

 2گزینه 

  مبعث رسول اکرم )ص(

 23/12 هفته چهارم
 آزمون مستمر

 4ریاضی 

 )هر سه پایه(

پخش کلیپ تصویری 

و نماهنگ میعاد با 

شهدا در فضای 

 مجازی

     



 

 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99 فروردین

 30/12 اولهفته 

برگزاری مسابقه 

 عکاسی سفره

 مجازی  هفت سین 

      

        7/1 هفته دوم

  جلسه شورای دبیران      14/1 سومهفته 

   21/1 هفته چهارم

برگزاری مسابقه 

خاطره نویسی 

 تعطیالت نوروز

    

  9دیدار اولیا پایه  8دیدار اولیا پایه  7دیدار اولیا پایه     28/1 هفته پنجم

 

 

 

 

 

 



 

 ها و اجرای گروههای کالسی وفعالیت های پرورشی جدول آزمون
 1399-1400سال تحصيلي 

 امام رضا )ع(دبيرستان دوره اول پسرانه 

 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یك شنبه شنبه  99اردیبهشت 

  4/2 اولهفته 

 آزمون مستمر

 4زبان 

 )هر سه پایه(
 

 آزمون مستمر

مطالعات 

 4اجتماعی 

 )هر سه پایه(

 آزمون مستمر

 5علوم 

 )هر سه پایه(

 

 4آزمون جامع 

پیشرفت تحصیلی 

 مبتکران

   11/2 هفته دوم

 

 

 شهادت حضرت علی )ع(

 
 

 
 آزمون مستمر

 5ریاضی 

 )هر سه پایه(

 آزمون مستمر

پیام های آسمانی 

4 

 )هر سه پایه(

 

 18/2 سومهفته 
 آزمون مستمر

 4عربی 

 سه پایه()هر 

 

 آزمون مستمر

 5ادبیات 

 )هر سه پایه(

 

 5آزمون جامع 

پیشرفت تحصیلی 

 2گزینه 

  

عید سعید  25/2 هفته چهارم

 فطر
 

 جشنواره وقت گل

)دست ساخته های 

 دانش آموزان(

    

 


