
 

 
 

 

 

 

 

 
 دانش آموز زعزی  -اولیای محترم 

 هب حضوراتن ارضال می شود .  نوبت اولبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و موفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 
کات زری توهج فرمائید .   خواهشمىد است هب ن

 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسوب می شود .  -1
 خواهشمىد است رد ایام ربگزاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گوهن استرش وگً دارید .  -2

     داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد موفقّیت دانش آموزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 مدرییت دبستان آتیً ضازان   - موفق و مؤید باشید

 

 نام درس هورخ هفته هایروز

 ریاضی 6/01/99 شنبه 

 های آسواى هذیه 7/01/99 یکشنبه

 علوم 8/01/99 دوشنبه

 قرآى 9/01/99 شنبه سه

 اجتواعی 01/01/99 چهارشنبه

 فارسی 09/01/99 شنبه

 اهالء 01/01/99 یکشنبه

تهران 3منطقه  اداره آموزش و پرورش   
دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی  

 

 ( ابتدایی چهارمپایه  ) ترم اولبرنامه امتحانات 
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 دانش آموز زعزی  -اولیای محترم 

 هب حضوراتن ارضال می شود .  نوبت اولبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و موفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 
کات زری توهج فرمائید .   خواهشمىد است هب ن

 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسوب می شود .  -1
 خواهشمىد است رد ایام ربگزاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گوهن استرش وگً دارید .  -2

     داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد موفقّیت دانش آموزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 مدرییت دبستان آتیً ضازان   - موفق و مؤید باشید

 

 نام درس هورخ روزهای هفته

 ریاضی 6/01/99 شنبه

 ادبیات 7/01/99 یکشنبه

 اهالء 8/01/99 دوشنبه

 جغرافیا 9/01/99 شنبه سه

 های آسوانی و قرآى هذیه 01/01/99 چهارشنبه

 علوم 09/01/99 شنبه

 تاریخ و هذنی 01/01/99 یکشنبه

تهران 3منطقه  اداره آموزش و پرورش   
دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی  

 

 (ابتدایی پنجمپایه  ) ترم اولبرنامه امتحانات 



 

 

 ( ییابتدا دومپایه  )ترم اول برنامه امتحانات 
 

 

 

 دانش آموز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضوراتن ارضال می شود .  اول نوبتبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و موفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری توهج فرمائید .   خواهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسوب می شود .  -1

 خواهشمىد است رد ایام ربگزاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گوهن استرش وگً دارید .  -2
 مدرییت دبستان آتیً ضازان   - موفق و مؤید باشید

 

 

 نام درس هورخ روزهای هفته

 بخوانین 6/01/99 شنبه

 هذیه 7/01/99 یکشنبه

 قرآى 8/01/99 دوشنبه

 دیکته 9/01/99 شنبه سه

 بنویسین 01/01/99 چهارشنبه

 علوم 09/01/99 شنبه

 ریاضی 01/01/99 یکشنبه

تهران 3منطقه  اداره آموزش و پرورش   
دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی

 

 ( ابتدایی دوم پایه )ترم اول برنامه امتحانات 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 دانش آموز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضوراتن ارضال می شود . نوبت اول با ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و موفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری توهج فرمائید .   خواهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسوب می شود .  -1

 و دور از ره گوهن استرش وگً دارید .  خواهشمىد است رد ایام ربگزاری امػحاانت محیط خاهن را آرام -2
     داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد موفقّیت دانش آموزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3

 مدرییت دبستان آتیً ضازان   - موفق و مؤید باشید
 

  

 نام درس هورخ روزهای هفته

 ریاضی 6/01/99 شنبه

 قرآى 7/01/99 یکشنبه

 دیکته 8/01/99 دوشنبه

 سازی بخوانین / جوله 9/01/99 شنبه سه

 علوم 01/01/99 چهارشنبه

 ( ابتدایی اول پایه )ترم اول برنامه امتحانات 

تهران 3منطقه  اداره آموزش و پرورش   
دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضوراتن ارضال می شود .  نوبت اولبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و موفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری توهج فرمائید .   خواهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسوب می شود .  -1

 خواهشمىد است رد ایام ربگزاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گوهن استرش وگً دارید .  -2
     ي ای دارد . داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد موفقّیت دانش آموزان اهمّیت وسی -3

 مدرییت دبستان آتیً ضازان   - موفق و مؤید باشید
 

 

 نام درس هورخ روزهای هفته

 ریاضی 6/01/99 شنبه

 قرآى 7/01/99 یکشنبه

 اهالء 8/01/99 دوشنبه

 نویسی و انشاء  لهوج 9/01/99 شنبه سه

 های آسوانی هذیه 01/01/99 چهارشنبه

 علوم 09/01/99 شنبه

 اجتواعی 01/01/99 یکشنبه

 ( ابتدایی سوم پایه )ترم اول برنامه امتحانات 

تهران 3منطقه  اداره آموزش و پرورش   
دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی

 


