
 

 

 

 پشت صفحه توجه الزم مبذول فرمائید :زیر و به نکات 

توکل به خدا ، مطالعه ، دقت و سرعت رمز موفقیت در هر آزمون   آغاز می شود. 54/7.امتحانات راس ساعت 1

 می باشد.

 تمشپایه ه پایه هفتم تاریخ روز ردیف

فیزیک و آزمایشگاه  هندسه 6/11/39 شنبه 1
 فیزیک

 پیام های آمسانی پیام های آمسانی 7/11/39 یکشنبه 2
 زبان انگلیسی و زبان ترمی انگلیسی و زبان ترمی زبان 8/11/39 دوشنبه 9
 قرآن قرآن 3/11/39 سه شنبه 4
 زیست شناسی زمین شناسی 11/11/39 چهارشنبه 5
و آزمایشگاه  فیزیک 19/11/39 شنبه 6

 ریاضی فیزیک
 عربی عربی 14/11/39 یکشنبه 7
 - - 15/11/39 دوشنبه 8
 علوم اجتماعی علوم اجتماعی 16/11/39 سه شنبه 3
 شیمی شیمی 17/11/39 چهارشنبه 11
 هندسه ریاضی 21/11/39 شنبه 11
 - - 21/11/39 یکشنبه 12
 فناوری و اطالعات فناوری و اطالعات 22/11/39 دوشنبه 19
 امال و انشا امال و انشا 29/11/39 سه شنبه 14
 ادبیات ادبیات 24/11/39 چهارشنبه 15

 مرکز آموزشی 39-34 با سالم حضور اولیای حمرتم  بدینوسیله برنامه آزموهنای نوبت اول

 (هتران به قرار ذیل اعالم می گردد.6عالمه حلی) 

 

 



هماهنگی الزم با سرویس  در این مورد  و  می باشد  12ساعت تعطیلی  است وکالس ها دایر  آزمون ها . بعد از 2

 دانش آموزان انجام شده است. 

 دایر می باشد. 12تعطیل نبوده و کالس ها تا ساعت مدرسه  21/11/33و یکشنبه  14/11/33. روزهای دوشنبه 3

 وسایل اضافی مانند تلفن همراه، جزوه ، کتاب و ..... جداً خودداری نمایند. همراه داشتن. دانش آموزان از 5

 غیر موجه در ایام امتحانات و هرگونه تخلف در جلسه آزمونها منجر به کسب نمره صفر خواهد شد ..غیبت 4

)که شامل پرسش های کالسی ، آزمون های کالسی  "مجموع نمرات  پایانی و مستمر".نمرات نهایی دانش آموزان 6

 ، نمرات نیم ترم ، کارهای عملی و ... است ( می باشد.

 تحانات به هر دلیلی از جمله آلودگی هوا ، بارش برف ، تعطیلی های غیر مترقبه.چنانچه در ایام ام7

 عطیل به روز بعد از آخرین امتحان در برنامه موکولت)بین التعطیلین( مدارس تعطیل گردد، آزمون روز  

 می گردد. 

جهت کسب  ضروریمانیهای غیر ضروری در این ایام از جمله نکات یه.برنامه ریزی مناسب در منزل و کاهش م8

 موفقیت فرزند گرامیتان خواهد بود.

به صورت عملی پس از آزمون  و هشتم در پایه هفتمو تفکر و سبک زندگی رس کار و فن آوری ، هنر .آزمون د3

 های کتبی از دانش آموزان به عمل خواهد آمد.

سی ، آزمون زبان ترمی و همچنین در روز امتحان فیزیک آزمون آزمایشگاه فیزیک . در روز امتحان زبان انگلی11

 به صورت جدا برگزار خواهد شد.

 .زمان تحویل کارنامه ها از طریق سایت این مرکز آموزشی به اطالع می رسد.11

 سواالت و پاسخ آزمون ها بالفاصله پس از آزمون در سایت مرکز قابل مشاهده خواهد بود. .12

ر دانش شتی دروس و بررسی نمونه سواالت جهت موفقیت بی . در ایام امتحانات تدریس توسط دبیران و دوره13

 آموزان صورت خواهد گرفت و همراه داشتن کتاب و جزوات امتحان روز بعد ، برای مطالعه بال مانع می باشد.

 
 تهران 6ستاد امتحانات مرکز آموزشی عالمه حلی 


