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 آلیس در سرزمین عجایب:

 آلیس: از کدوم راه برم؟

 گربه: کجا میخوای بری؟

 آلیس: فرقی نمیکنه!

 گربه: پس فرقی هم نمیکنه از کدوم راه بری . . . 

 .را هم خواهد داشت(! /نجام دادن داشته باشد، حتماً ارزش یک شروع بدرزش ااگر کاری ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون هفتگی
 

 1ه دور

 انیـگـــاه نامه اطـــــــالع رس

 شماره

3 
 ا و دانـــــش آموزانــويــژه اولی

 8ی عــالـمـه حلان بیــرستــد
 

 93اه ـــــــم  رهــــم

 

 : رنامه اجرایی ب

 شروع سال تحصیلی :    مهر  1سه شنبه  

 تعطیل -عید سعید قربان  :    مهر 11یکشنبه  

 1شماره  اولیاهم اندیشی با جلسه  :    مهر  11چهارشنبه  

 / قسمت اول 1آزمون هفتگی شماره  :    مهر  11پنج شنبه  

 تعطیل -عید سعید غدیر  :    مهر 11دوشنبه  

 / قسمت دوم 1آزمون هفتگی شماره  :    مهر 12شنبه پنج  

 1برنامه تفریحی شماره  :    مهر 12پنج شنبه  

 / قسمت اول 1آزمون هفتگی شماره  :    آبان  1پنج شنبه  

 / قسمت دوم 1آزمون هفتگی شماره  :    آبان  8پنج شنبه  

 تعطیل –تاسوعای حسینی  :    آبان 11دوشنبه  

 تعطیل -عاشورای حسینی  :    آبان 11شنبه سه  

 برگزار خواهند شد.تستی به صورت  1و  1تگی شماره های آزمون های هف( : 1تذکر )

در  1:17در محل سالن اجتماعات دبیرستان آغاز می گردند، لذا حضور کلیه دانش آموزان ساعت  8( : کلیه امتحانات راس ساعت 1تذکر )

 مدرسه الزامی می باشد.

 .تقدیم خواهد شد در کالس لُجستیک 2و  1به صورت کارنامه های ( : نتایج 1تذکر )

 : )قسمت اول( گروه علوم ریاضی

 سوال 17  و زبان فارسی ادبیات 

 سوال 17   عربی 

 سوال 11   1هندسه 

 سوال 11  جبر و احتمال 

  سوال 17   فیزیک 

       

 : )قسمت اول( تجربیگروه علوم 

 سوال 17  و زبان فارسی ادبیات 

 سوال 17   عربی 

 سوال 17  زیست شناسی

  سوال 17   فیزیک 

       

 : (دوم)قسمت  گروه علوم ریاضی

 سوال 17  دین و زندگی 

 سوال 17   انگلیسی 

 سوال 17   حسابان 

  سوال 17   شیمی 

       

 : (دوم)قسمت  تجربیگروه علوم 

 سوال 17  دین و زندگی 

 سوال 17   انگلیسی 

 سوال 17   ریاضی 

  سوال 17   شیمی 

       



 

    


