
  خردادماه ایرنامه آزموهنببا سالم حضور اولیای حمرتم  بدینوسیله 

  )هتران به قرار ذیل اعالم می گردد.۶آموزشی عالمه حلی(مرکز  

 سوم هفتم تاریخ ایام هفته

 ریاضی ریاضی* ۲۷/۲/۹۳ شنبه

 آئین نگارش آئین نگارشامال و ۲۸/۲/۹۳ یکشنبه

 امالفارسی متون فارسی ۲۹/۲/۹۳ دوشنبه

 عربی فیزیک ۳۱/۲/۹۳ چهارشنبه

 زبان خارجه زبان خارجه* ۳/۳/۹۳ شنبه

 اجتماعی زیست شناسی ۵/۳/۹۳ دوشنبه

 پیام های آمسانی پیام های آمسانی ۷/۳/۹۳ چهار شنبه

 تاریخ هندسه ۱۰/۳/۹۳ شنبه

 قرآن قرآن ۱۱/۳/۹۳ یک شنبه

 علوم علوم اجتماعی ۱۳/۳/۹۳ سه شنبه

 جغرافیا ریاضی تکمیلی ۱۷/۳/۹۳ شنبه

 حرفه و فن عربی ۱۹/۳/۹۳ دوشنبه

 آمادگی دفاعی شیمی ۲۱/۳/۹۳ چهارشنبه

 به نکات پشت صفحه توجه فرمایید.



صبح می باشد که الزم است دانش آموزان یک ساعت قبل در مدرسه حضور  ۸ساعت برگزاری آزموهنا -۱

صبح  ۱۰:۳۰ ساعت هفتم به دلیل استانی برگزار شدن، دو آزمون ریاضی و زبان انگلیسی  زمان شروع یابند

صبح در مرکز حضور داشته باشند( این دروس در برنامه با  ۱۰می باشد که الزم است دانش آموزان ساعت 

 عالمت * مشخص شده اند.

مهچنین مهراه داشنت کارت دانش آموزی  کیف و. . .)-از آوردن وسایل اضافی خودداری منائید.(موبایل-۲

 ایام امتحانات الزامی می باشد.در 

 جهت آزموهنای فیزیک و ریاضی وهندسه ملزومات الزم را مهراه داشته باشید. -۳

منرات  و منرات هنایی نوبت دوم دانش آموزان جمموع منرات مستمر و منرات پایانی نوبت دوم خواهد بود -۴

 مستمر شامل کلیه پرسهای شفاهی و کتبی کالسی و امتحانات نیم ترم دوم خواهد بود.

 غیبت غیر موجه در امتحانات منجربه کسب منره صفر خواهد شد.-۵

در  منود ود ندانش آموزان پایه هفتم به انضمام کارنامه دولتی، کارنامه داخلی نیز دریافت خواه-۶

باشد دانش آموز موظف است در شهریور ماه جمددا  ۱۶لی منره درسی کمرت از شرایطی که در کارنامه داخ

 در آزمون آن درس شرکت مناید.

 با سرویسهای رفت و آمد در این زمینه مهاهنگی به عمل آمده است.-۷

 الزم است در ایام امتحانات خانواده ها ی حمرتم با فراهم منودن امنیت روانی در منزل از رفت و آمد غیر-۸

 ضروری پرهیز منایند تا منجربه کسب نتابج موفقیت آمیز دانش آموزان گردند.

 آزمون های دروس شفاهی قبل از آزموهنای کتبی با مهاهنگی دبیران برگزار خواهند شد.-۹

در ایام امتحانات به اطالعیه هاي زمان ثبت نام یک پایه باالتر و الزم است دانش آموزان (پایه هفتم)-۱۰

سهاي درسی تابستانی که از نیمه تیرماه آغاز میگردد توجه داشته باشند تا تاخیر در ثبت نام شرایط کال

 . ایجاد نگردد(شرکت در این کالس ها جزء برنامه رسمی سال تحصیلی آینده می باشد)

و مهچنین رعایت پوشش  حضور اولیا در ایام امتحانات در مدرسه مغایر آیین نامه امتحانات می باشد-۱۱

 .مناسب دانش آموزی در ایام امتحانات الزامی می باشد

 موفقیت مشا آرزوی ماست                                                                                                                                                                          

 ) هتران۶کز آموزشی عالمه حلی(واحد آموزشی مر


