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 نیمسال اول

 انيـگـــاه نامه اطـــــــالع رس

 شماره

8 
 ا و دانـــــش آموزانــويــژه اولی

 8ي عــالـمـه حلان بیــرستــد
 

 93اه ـــــــــــــم  آذر

 
 1دوره 

 

  مطالعاتی قبل از امتحان نکات  

o عمومی ها شب امتحان جمع نمیشه 

o  تستی خوانی عمومی هاپرهیز از 

o  متوازن خواندن دروس در فصول مختلف 

o  جو گیر شدن برای کامل خواندن اوایل دروس و تمام نکردن سر فصلپرهیز از 

o خواندن حفظی ها در درس های مساله ای 

o  بندی در منابع موجود برای هر درس، مثالً حسابان: چزوه، پلی کپی، تمرین کتاباولویت 

o در دروس مختلف )هندسه( درسی مطالعه کتاب 

o  طرح سوال ها به سبک جدید آمادگی مواجهه با 

  تمرین تشریحی نکردن 

o  ساده انگاری تمرینات حل شده قبلی عدم 

o عدم حل کردن نمونه امتحان های تشریحی در زمان 

o عربی فقط خواندنی نیست، باید تمرین هم کرد 

  رسم الخط نهایی وار 

o خطا میره باال چون باید همه نکات ذکر شود 

o  عدم نظم نوشتاری و شلوغ نویسی اما با مفهوم درست، مثالً درس فیزیک 

o عدم درج واحد ها در فیزیک، عالمت ها در هندسه 

 عدم تسلط و بی دقتی 

o  ی52/0اشتباهات  

o  ترس از اشتباهحول شدن و 

o افزایش خطا در سواالت آسان 

o تسلط )تاریخ ادبیات( اطمینان از 

o  کامل نخواندن صورت سوال 

o  ماشین حساب 

 اشتباه محاسباتی 

 استفاده در کوچکترین و ساده ترین جمع ها 

 دقت کم 

 مشکالت ریز و درشت انتهای امتحان 

o عدم چک کردن در انتهای امتحان 

o  امتحان به جای تصحیح بی ذهنیتذهنی چک کردن در انتهای 

o عدم اطمینان به خود و تقلب اشتباه کردن 

o )عدم اطمینان به خود و تعویض جواب های درست با نادرست در چک کردن )شک کردن 

o  از دست دادن اعتماد به نفس 

o زود پا شدن از سر جلسه 

o  عدم اطمینان به جواب غیر رند 

o  فشار روانی گروه همتا 

 زود پا شدن دیگران 

 زیاد نوشتن دیگران 

 برگه ورق زدن زودتر دیگران 

 



 

 :امتحانات برنامه اجرایی

 فیزیک :    دی1دوشنبه 

 دین و زندگی :    دی 3چهارشنبه 

  حسابان / زیست شناسی :    دی 6شنبه 

 ادبیات فارسی :    دی 8دوشنبه  

 هندسه / ریاضی :     دی 11چهارشنبه 

 تاریخ :    دی 11پنج شنبه 

 شیمی :     دی 13شنبه 

 زبان فارسی :    دی 11دوشنبه 

 شناسی / جبر و احتمال  زمین :    دی 11چهارشنبه 

 زبان انگلیسی :    دی 18پنج شنبه 

 عربی :    دی 01شنبه 

 ∗آمار :    دی 01یکشنبه 

 

 

 باشد.بعد از برگزاری هر امتحان برقرار می های مدرسه طبق روالو کالس صبح شروع شده 02:7امتحانات از ساعت  دی 3و 1 هایر روزد .1

دقیقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند  37باید آموزان میصبح آغاز گردیده و دانش 8دی تا پایان برنامه، امتحانات راس ساعت  6از روز شنبه  .:

د دانش آموزان با تاخیر به جلسه آزمون جلوگیری می گردد ضمناً از ورو گردند.از مدرسه بازمی 17ها پس از پایان زمان هر امتحان ساعت و سرویس

 و نمره ی درس صفر محاسبه می گردد.

جزوه، کتاب و هرگونه وسایل ارتباطی در جلسه  هر نوعباشد و همراه داشتن مجاز می ساده در امتحان فیزیک و شیمیفقط حساب ه از ماشیناستفاد .3

 گردد.امتحان به منزله تقلب محسوب می

 استفاده از خودکار آبی و مشکی مجاز است. )الک غلط گیر، مداد، خودکار های رنگی و ... اکیداً ممنوع است.(فقط  .4

 وسایل الزم برای امتحان های گروه ریاضی از جمله خط کش، پرگار و ... به همراه داشته باشید. .5

 رعایت پوشش دانش آموزی الزامی است. .6

ها مطابق برنامه برگزار ی آزموندگی هوا، بارش برف و ... طبق اعالم عمومی، دبیرستان تعطیل گردد، ادامهدر صورتی که به هر دلیلی از جمله آلو .0

 شود.گردند و زمان برگزاری امتحان لغو شده متعاقبا اعالم میمی

 امتحان آمار ویژه دانش آموزان تجربی است و به جای کالس تاریخ )زنگ اول( برگزار خواهد شد. .8

 شروع خواهند گشت. بعد از برگزاری آزمون عربی دی ماه 7:نیمسال دوم از شنبه کالس های  .9

 ... سربلند باشید           
 


