برنامه ی امتحانی پايه ی نهم و هشتم دوره ی اوّل متوسطه – دبیرستان هیأت امنايی سلمان فارسی
خردادماه 99

پایه ی نهم

پایه ی هشتم

ساعت امتحان

ساعت امتحان

 8تا  01صبح

 01تا  01صبح

29/9/92

پيام هاي آسمان

پيام هاي آسمان

شنبه

29/3/1

رياضي

رياضي

دوشنبه

29/3/3

عربي

عربي

چهار شنبه

29/3/9

امالي فارسي

امالي فارسي

شنبه

29/3/8

علوم تجربي

علوم تجربي

يکشنبه

29/3/2

آموزش قرآن

آموزش قرآن

دوشنبه

29/3/11

مهارت هاي نوشتاري(انشاء)

مهارت هاي نوشتاري(انشاء)

چهارشنبه

29/3/19

مطالعات اجتماعي

مطالعات اجتماعي

يکشنبه

29/3/11

زبان انگليسي

زبان انگليسي

سه شنبه

29/3/18

آمادگي دفاعي

تفکّر و سبک زندگي

روز
چهارشنبه

تاريخ

تذکّرات مهم :
 – 1ساعت شروع امتحانات پايه نهم  8صبح و پايه هشتم  01صبح مي باشد .
 – 2همراه داشتن موبايل  ،ماشين حساب  ،جزوه  ،نوشته و هرگونه برگه اي در جلسه امتحانات تخلف بوده و برابر آيين نامه
برخورد مي گردد .
 03 - 3دقيقه قبل از شروع امتحان در مدرسه حضور يابيدو پس از شروع آزمون از پذيرفتن افرادي که تأخير کنند ،جلوگيري
مي گردد .
 – 4استفاده از خودکار قرمز و سبز ( حتّي براي خط کشي ) ممنوع مي باشد .
 – 5دانش آموزان در امتحان رياضي  ،وسايل مورد نياز مانند خوکار ( آبي و مشکي ) ،پرگار  ،مداد سياه  ،پاک کن و خط کش را به
همراه داشته باشند .
 – 6در جلسه امتحان با توکّل به خدا  ،آرامش خود را حفظ نموده و از وقت خود استفاده کافي ببريد .
 – 7همراه داشتن کارت ورود به جلسه در ايّام امتحانات الزامي مي باشد .
 – 8جهت استفاده ي بهينه از زمان براي مطالعه ،از تجمّع در حياط يا در اطراف مدرسه بعد از برگزاري امتحان جداً خودداري
فرماييد.
اولياء محترم ؛ با درايت و برنامه ريزي  ،محيط خانه را براي مطالعه  ،آماده نموده و دقّت نماييد فرزندتان با
آمادگي الزم و کافي در امتحانات شرکت کرده و نمرات مطلوبي را کسب نمايد .
با آرزوی موفّقیّت برای شما
دبیرستان هیأت امنايی سلمان فارسی – منطقه  9تهران

