
  به نام خدا

 89-89سال تحصیلی یرستان پسرانه غیردولتی ادیب دببرنامه امتحانات نوبت اول 
 

 تاریخ ایام هفته
 هفتم

 صبح 01

 هشتم

 صبح 01

 نهم

 صبح 8

 ریاضی عربی علوم 0/01/79 شنبه

 انشاء تفکر و سبک زندگی زبان انگلیسی 2/01/79 یکشنبه

 مطالعات اجتماعی ریاضی انشاء 3/01/79 دوشنبه

 زبان انگلیسی انشاء ریاضی 4/01/79 شنبهسه 

 دفاعی ادبیات قرآن 5/01/79 چهارشنبه

 علوم علوم ادبیات 8/01/79 شنبه

 امالء امالء امالء 7/01/79 یکشنبه

 قرآن قرآن دینی 01/01/79 دوشنبه

 ادبیات زبان انگلیسی تفکر و سبک زندگی 00/01/79 سه شنبه

 دینی دینی عربی 02/01/79 چهارشنبه

 عربی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی 05/01/79 شنبه
 

 تذکرات:

با آمادگی کامل در  اندانش آموزمحیط منزل طوری فراهم نمایند که  از اولیاء محترم انتظار می رود شرایط را در .0

 د.نامتحان شرکت نمای

 .می شوددر طول امتحانات اگر به هر دلیلی مدرسه تعطیل شد امتحان آن روز، بعد از آخرین امتحان گرفته  .2

شروع خواهد شد و دانش آموزان  صبح 01ساعت  و هشتم و کالس های هفتم صبح 8ساعت  نهم  کالس امتحانات .3

 .بعد از امتحان تعطیل خواهند بود لذا اولیاء گرامی رفت و آمد آنها را کنترل نمایند

 در مدرسه حضور داشته باشند. دقیقه قبل از امتحان 05دانش آموزان می بایست  .4

 غیبت غیرموجه به منزله صفر و امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد. .5

اشته مالحظه ای ده معدل کل سال گذشته پیشرفت قابل نوبت اول برای دانش آموزانی که نسبت ب در پایان امتحانات .6

 باشند مدرسه جشنی به نام جشن ستارگان برای آنها در اسفند ماه برگزار خواهد نمود.

در روز امتحان ( خودداری نمایند. فقط  موبایلدانش آموز عزیز از آوردن هر گونه وسایل اضافه ) جزوه، کتاب، کیف و  .9

 د.، خط کش و ... ( همراه داشته باشنریاضی وسایل رسم ) پرگار، نقاله

 سؤال نشود. دبیر دیگرمربوطه می باشد، از  دبیررفع اشکال سؤال امتحان فقط به عهده  .8

 امتحانات شفاهی و عملی قبل از شروع امتحانات کتبی توسط دبیر مربوطه گرفته می شود. .7

 .طبق دعوتنامه قبلی در جلسه اولیاء ارائه خواهد شد کارنامه دانش آموزان .01

 سرویس برقرار خواهد بود.دانش آموزانی که از سرویس استفاده می کنند در ایام امتحانات  .00

 کالس های رفع اشکال هر درس بر اساس جدول ضمیمه تشکیل می گردد. .02

 دبیرستان غیردولتی ادیب )دوره اول(ستاد امتحانات 


