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ی همیشه به ما توصیه می کرد که زمان های خود را به گونه ای تنظیم کنید که برای کارهای مهم وقت بیشتر ،دبیرستان که فرد بسیار منظمی هم بودیکی از معلم هایم در دوران 
 .اختصاص داده باشید و برای کارهای غیر ضروری زمان کمتری در نظر گرفته باشید

 واست او توجهی نداشتیم. به همین خاطر او تصمیم گرفت تا درس خوبی به ما بدهد.او خیلی به این موضوع اهمیت می داد اما ما به این درخ
سوال اول به طور  9سواالت خیلی ساده بود و من هم توانستم به  شرکت کردم معنای حرف های او را فهمیدم. سوال تشریحی مطرح شده بود، 01وقتی در امتحان پایانی که در آن 

نمره داشته است  05نمره و سوال آخرین  5سوال اول  9ن جلسه به پایان رسید و مراقبین در حال جمع کردن اوراق امتحانی بودند تازه متوجه شدم که کامل جواب بدم اما وقتی زما
 و من نتوانستم پاسخ آن را بنویسم چون وقتی برای آن در اختیار نداشتم.

 

ان، در واقع به همین علت برخی گمان می کنند هر که بهتر آزمون بدهد، بیشتر  می داند. امتح ، در مقاطع مختلف تحصیلی نقش کلیدی دارد.موفقیت در آزمون
ورد امتحان مچیزی جز یادآوری مطالب نیست؛ اما به علت شرایط خاص آن و اهمیت نقش آن در تحصیل نیاز به توجه ویژه دارد، اولین نکته ای که باید در 

 . باید امتحان را مالک ارزیابی و شناخت نقاط ضعف و قدرت خود دانست و از آن نهراسیدت. در نظر داشت نوع نگرش به امتحان اس

 البته نگرانی و ترس از امتحان عمدتاً زاییده ی شک و تردید و باور نداشتن خود است .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 فاز شناخت
 

 1ه دور

 انيـگـــاه نامه اطـــــــالع رس

 شماره

2 
 ا و دانـــــش آموزانــويــژه اولی

 8ي عــالـمـه حلان بیــرستــد
 

 93اه ـــــــم ور ـريـهـش

 

 برنامه آزمون های سنجش :

 + شیمی 3سنجش تشریحی حسابان/ریاضی :   شهریور ماه 21چهارشنبه  

 سنجش تشریحی جبر و احتمال/زیست شناسی + فیزیک :   شهریور ماه 23شنبه پنج  

 آزمون جامع شماره صفر :   شهریور ماه 21جمعه 

        

        

 گروه علوم ریاضی :

 سوال 12  ادبیات و زبان فارسی  

 سوال 12   عربی  

 سوال 22   حسابان  

 سوال 22   1هندسه  

 سوال 22  جبر و احتمال  

  سوال 22   فیزیک  

 سوال 22   شیمی  

      

  

 گروه علوم تجربی :

 سوال 12  ادبیات و زبان فارسی  

 سوال 12   عربی  

 سوال 22   3ریاضی  

 سوال 33  زیست شناسی  

  سوال 22   فیزیک  

 سوال 22   شیمی  

      

  
 برگزار خواهند شد.به صورت تشریحی ( : امتحانات سنجش 2تذکر )

در  0:33در محل سالن اجتماعات دبیرستان آغاز می گردند، لذا حضور کلیه دانش آموزان ساعت  8( : کلیه امتحانات راس ساعت 1تذکر )

 مدرسه الزامی می باشد.

 ( : نتایج از طریق سایت دبیرستان اعالم می گردد.3تذکر )


