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 برنامه اجرایی:

 1جلسه اولیای شماره  :    آذر 21 چهارشنبه

 1برنامه تفریحی شماره  :    آذر 21پنج شنبه 

 ، تستی1آزمون هفتگی شماره  :    آذر 12پنج شنبه 

  آموزشی فوق العادهکالس  :    آذر 12پنج شنبه 

 آزمون های پایان نیمسال اول :  دی 21تا پنج شنبه آذر ماه  12شنبه  

 اردوی درسی جمع بندی نیمسال اول :   دی 12دی تا چهارشنبه  12شنبه 

 نیمسال اول جمع بندی آزمون  – 1آزمون جامع شماره  :    دی  12جمعه 

 

 فاز  سوم

 انيـگـــاه نامه اطـــــــالع رس

 شماره

7 
 ا و دانـــــش آموزانــويــژه اولی

 8ي عــالـمـه حلان بیــرستــد
 

 93اه ـــــــــــــم  آذر

 

 سر به زیر دار ، نشنو، حرکت کن

 1دوره 

 

. بقيه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و عميقی افتادند چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال 

 د.مر خواهيد ، شما به زودیدیگر گفتند که دیگر چاره ای نيست، به دو قورباغه چقدر عميق است وقتی دیدند که گودال

تند که ، مدام می گفکوشيدند که از گودال بيرون بپرند. اما قورباغه های دیگر ، این حرفها را نشنيده گرفتند و با تمام توانشاندو قورباغه

ه های ، تسليم گفتیکی از دو قورباغه . باالخرهمردخارج شوند و خيلی زود خواهند ، چون نمی توانند از گودال تالش بردارند دست از

 .سرانجام به داخل گودال پرتاب شد و مرد. دیگر قورباغه ها شد و دست از تالش برداشت

بيشتر فایده  . هرچه بقيه قورباغه ها فریاد می زدند که تالشبيرون آمدن از گودال تالش می کرد قورباغه دیگر اما با تمام توان برای

 : د، بقيه قورباغه ها از او پرسيدنبيرون آمد . وقتیاز گودال خارج شد، او مصمم تر می شد تا اینکه باالخره ای ندارد

 " ؟ی نشنيد  مگر تو حرفهای ما را " 

 د.تشویق می کنن ، او در تمام مدت فکر می کرده که دیگران او راشد که قورباغه ناشنواست. در واقع معلوم



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1سر فصل آزمون هفتگی شماره 

 : دروس عمومی

 دقیقه 21زمان   سوال 12  و زبان فارسی ادبیات فارسی 

 دقیقه 21زمان   سوال 12    عربی 

 دقیقه 21زمان   سوال 12   دین و زندگی

   دقیقه 21زمان   سوال 12   زبان انگلیسی 

    
 : روس اختصاصید

 دقیقه 11زمان   سوال 21    حسابان 

 دقیقه 21 زمان  سوال 22     1هندسه  

 دقیقه 21 زمان  سوال 22   جبر و احتمال 

 دقیقه 11  زمان  سوال 21   )تجربی( 1ریاضی  

 دقیقه 12زمان   سوال 12   زیست شناسی 

 دقیقه 12زمان   سوال 12   )ریاضی( 1فیزیک 

 دقیقه 11زمان   سوال 12   )تجربی( 1فیزیک 

 دقیقه 11زمان   سوال 12    1شیمی  

 

لذا  برگزار خواهند شد.در محل سالن اجتماعات دبیرستان  0:12و راس ساعت تستی به صورت  1 آزمون های هفتگی شماره( : 2تذکر )       

 در مدرسه الزامی می باشد. 0:12حضور کلیه دانش آموزان ساعت 

 .شدتقدیم خواهد  در کالس لُجستیک 0 شمارهبه صورت کارنامه آزمون  ( : نتیجه1تذکر )

حضور کلیه دانش و تمدرسه اس جزئی از برنامه رسمیبعد از آزمون برگزار خواهد شد که ( : کالس های فوق العاده برای دروس 1تذکر )

 می باشد. آموزان الزامی

 می باشد. 22:12پایان کالس ها ساعت ( : زمان 2تذکر )


