
 

 
               

 

 

 

 

 ریاضی تجربی تاریخ روز

 معارف معارف 2/01/69 شنبه

 دیفرانسیل زیست 5/01/69 سه شنبه

 زبان زبان 9/01/69 چهارشنبه

 فیزیک ریاضی 6/01/69 شنبه

 ادبیات ادبیات 00/01/69 دوشنبه

 گسسته شیمی 01/01/69 چهارشنبه

 شیمی - 09/01/69 شنبه

 - فیزیک 01/01/69 یکشنبه

 هندسه زمین 01/01/69 دوشنبه

 آزمون جامع قلم چی 22/01/69 جمعه

: دانش آموزان عزیز  

مطالعه دقیق و عمیق ضمن آرزوی موفقیت و یادآوری استفاده بهینه از زمان در ایام ویژه امتحانات و 

رمایید:محترم، لطفاً به نکات زیر توجه ف و جزوات اساتید کتاب درسی  

رعایت کلیه اصول انضباطی اعم از استفاده از فرم مدرسه ، عدم استفاده از زیوراالت ، الک ناخن و .....  -1

 در طول امتحانات الزامی است . 

 دقیقه قبل از شروع امتحان در مدرسه حضور یابید.  03آغاز می گردد. لذا  1امتحانات رأس ساعت  -2

خروج دانش آموز از حوزه امتحان ، از  باه داده نمی شود. به هر دلیل وقت اضاف تأخیر صورتدر  -0

 دانش آموز متأخر امتحان به عمل نخواهد آمد. 

 خواهد بود .  صفر نمرهدر امتحان به منزله  غیبت -4

همراه داشتن جزوه ، کتاب ، تلفن همراه ، ساعت هوشمند و ...... تخلف محسوب شده و با دانش  -5

 آموز متخلف طبق قانون رفتار خواهد شد. 

وع  ممن. استفاده از مداد یا الک غلط گیر در پاسخ برگ نماییدلطفاً فقط از خودکار آبی استفاده  -6

 می باشد. 

و تاریخ برگزاری آن متعاقباً  لغوسیما به هر دلیلی امتحان  از طرف صدا و تعطیلیدر صورت اعالم  -7

 اعالم خواهد شد. 

مسئولیت به طول می انجامد.  10:45کالس های جمع بندی بعد از اتمام امتحان تا ساعت  -8

 دانش آموز در کالس های مذکور به عهده اولیای محترم خواهد بود .  غیبت

از مدرسه  10:45ر نمی گردد و دانش آموزان ساعت در روزهای امتحان برگزا اردوی مطالعاتی -9

 خارج خواهند شد. 

خواهند  جمع بندی عربی 10:45بعد از امتحان زمین تا  18/13/96روز دوشنبه  تجربیرشته  -13

همزمان با برای عالقه مندان  10:45داشت . ) ضمناً کالس زمین شناسی بعد از امتحان زمین تا 

 برگزار می گردد. (  عربی

 برگزار می گزدد.  12:03الی  7:03از ساعت  21/13/96زمین شناسی روز پنجشنبه  کالس -11

 سرویس ایاب و ذهاب در طول امتحانات مهیا می باشد . -12

 در صورت غیبت موجه در کالس های جمع بندی حتماً با مسئول پایه هماهنگ بفرمایید. -10
 

گان              باشیدشاد و سبز و ریپوز                                       ) دوره دوم( 6دبیرستان رفزان
 

 الهی :
   آرامشی عطا رفما ات بپذریم آنچه را هک نمیتوانم تغییر دهم             

     و شهامتی هک تغییر دهم آنچه را هک می توانم                                          
و دانشی هک تفاوت این دو را بدانم                                                                                   

 برنامه امتحانات نیم سال اول  و هبِ نستعین

  69دی ماه 

 پایه چهارم دبیرستان 


