امتحانـات نوبت اوّل دبیرستان نیـکنـام – متوسّطهی اوّل (هفتم ،هشتم ،نهم)
ایام هفته

تاریخ

مواد درسی

منابع پایه هفتم

منابع پایه هشتم

منابع پایه نهم

شنبه

95/10/4

پیام های آسمان

تا پایان درس 8

پایان درس8ص72

پایان درس 6ص71

یکشنبه

95/10/5

قرآن

تا پایان درس7

تا پایان درس7

تا پایان درس7

دوشنبه

95/10/6
تا پایان درس  4ص42وخط سفید

تا پایان درس 4ص55وخط سفید

تا پایان درس  3ص65وخط سفید

سه شنبه

95/10/7

چهارشنبه

95/10/8

پنج شنبه

95/10/9

جمعه

95/10/10

شنبه

95/10/11

یکشنبه

95/10/12

دوشنبه

95/10/13

زبان انگلیسی

علوم تجربی

تا پایان درس7ص61

تا پایان فصل6

تا پایان فصل 5

کالس تقویّتی پایه هفتم

کالس تقویّتی پایه هشتم

کالس تقویّتی پایه نهم

کالس زبانانگلیسی هفتم 11:00 :تا 12:20

کالس زبانانگلیسی هشتم 12:30 :تا 13:50

کالس زبانانگلیسی نهم 14:00 :تا 15:20

کالس زبانانگلیسی هفتم 8:00 :تا 9:20

کالس زبانانگلیسی هشتم 9:30 :تا 10:50

کالس زبانانگلیسی نهم 11:00 :تا 12:20

کالس علوم هفتم 8:00 :تا 9:20

کالس علوم هشتم 8:00 :تا 9:20

کالس علوم نهم 9:30 :تا 10:50

کالس علوم هفتم 8:00 :تا 9:20

کالس علوم هشتم 8:00 :تا 9:20

کالس علوم نهم 9:30 :تا 10:50

کالس ریاضی هفتم 11:40 :تا 13:00
کالس ریاضی هشتم 8:00 :تا 9:20

کالس ریاضی نهم 9:30 :تا 10:50

کالس ریاضی هفتم 8:00 :تا  9:30/9:20تا 10:50

سه شنبه

95/10/14

کالس ریاضی هشتم 8:00 :تا 9:20

کالس ریاضی نهم 9:30 :تا 10:50

چهارشنبه

95/10/15

کالس ریاضی هشتم 8:00 :تا 9:20

کالس ریاضی نهم 9:30 :تا 10:50

پنج شنبه

95/10/16

جمعه

95/10/17

شنبه

95/10/18

یکشنبه

95/10/19

دوشنبه

95/10/20

سه شنبه

95/10/21

چهارشنبه

95/10/22

پنج شنبه

95/10/23

جمعه

95/10/24

شنبه

95/10/25

ریاضی

پایان فصل  4ص54

تاپایان فصل  5ص82

تاپایان فصل 4ص77

انشا و نگارش

تا پایان درس4

تا پایان درس4

تا پایان درس4

عربی

مطالعات اجتماعی

تاپایان درس 6ص52

تاپایان درس 12

تا پایان درس5ص60

تاپایان درس 12

تاپایان درس 12

یکشنبه

95/10/26

امال

تا پایان درس8

تا پایان درس8

دوشنبه

95/10/27

ادبیّاتفارسی

تا پایان درس8ص68

تا پایان درس8ص68

تا پایان درس8ص68

سهشنبه

95/10/28

چهارشنبه

95/10/29

)1

تـوضیحات

)2
)3
)4
)5
)6
)7

کالس عربی هفتم 8:00 :تا 9:20

کالس عربی هشتم 9:30 :تا 10:50

کالس عربی نهم 11:00 :تا 12:20

تاپایان درس 5ص60

تا پایان درس8ص68

آمادگی دفاعی

کالس عربی هفتم 8:00 :تا 9:20

کالس عربی هشتم 9:30 :تا 10:50

کالس عربی نهم 11:00 :تا 12:20

درس 6ص58

شروع آزمون ها ساعت  10صبح می باشد.
دانشآموزان حداقل  30دقیقه قبل از آزمون باید در حیاط مدرسه باشند.
آوردن هرگونه وسایل اضافی  ،کتاب  ،جزوه مرتبط یا غیر مرتبط به جلسهی امتحان ممنوع می باشد.
دانشآموزان در طول امتحانات تعطیلی ساعتی دارند بنابراین بالفاصله بعد از اتمام امتحان روزانه روانه منزل خواهند شد  ،اولیای گرامی نسبت به حضور به موقع فرزندشان جهت رسیدن
به منزل کنترل دقیق داشته باشند ( .دانشآموزانی که از سرویس مدرسه استفاده می کنند در طول امتحانات نیز ایّاب و ذهاب آنها با سرویس خواهد بود) .
غیبت در امتحانات به منزله صفر محسوب خواهد شد.
برنامهریزی دقیق برای مطالعه ،تمرین و تکرار و استراحت کافی ضامن موفقیّت دانشآموز است.
حتیاالمکان در ایّام امتحانات از حضور در جشن ها و میهمانی ها و کلیّه برنامههای مشابه خودداری شود.

مالحظات  )1 :در زمان برگزاری کالسهای تقویّتی ،ایّاب و ذهاب بر عهدهی اولیّای دانشآموز میباشد و حضور در کالس اختیّاری است.
 ) 2کالسها زیرنظر آموزشگاه علمی با حضور دبیرمربوطه برای دانشآموزان حاضر در کالسهای تقویّتی و المپیاد طی سال رایگان خواهد بود و برای سایر دانشآموزان مشمول هزینه
است.

موفّق و پیروز باشید

