
 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی  
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ خىاهشمىد است رد ایام رب  -2
 داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4

 ی اولیا  خىاهد بىد. رد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد ماي مسئىلیت ایاب و ذاهب هب عهدي -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - مىفق و مؤید باشید   ی آمىزش و شیورش می باشد. الم شدي از سىی منطقًایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اع  -6

  

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 قرآى 29/2/94 شنبه سه

 ریاضی 2/3/94 شنبه

 بنویسین )دیکته( 3/3/94 یکشنبه

 خوانی(بخوانین )رواى  4/3/94 دوشنبه

 علوم 5/3/94 شنبه سه

 جوله سازی 6/3/94 چهارشنبه

 (ابتدایی اول  پایه )نوبت دوم برنامه امتحانات 

 «باشد. صبح می 8ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی  
 

 

 
 
 

 

 
 

 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ خىاهشمىد است رد ایام رب  -2
 داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4

 ی اولیا  خىاهد بىد. رد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد ماي مسئىلیت ایاب و ذاهب هب عهدي -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - مىفق و مؤید باشید   ی آمىزش و شیورش می باشد. ایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اعالم شدي از سىی منطقً -6

  

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 قرآى 27/2/94 یکشنبه

 هذیه 28/2/94 دوشنبه

 بخوانین 29/2/94 سه شنبه

 اهال 2/3/94 شنبه

 ریاضی 4/3/94 دوشنبه

 علوم 5/3/94 شنبه سه

 بنویسین 6/3/94 چهارشنبه

 (ابتداییدوم  پایه ) نوبت دومبرنامه امتحانات 

 «باشد. صبح می 8ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی   

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ خىاهشمىد است رد ایام رب  -2
 داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4

 ی اولیا  خىاهد بىد. ماي مسئىلیت ایاب و ذاهب هب عهدي رد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - مىفق و مؤید باشید   ی آمىزش و شیورش می باشد. ایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اعالم شدي از سىی منطقً -6

 
 

  

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 ریاضی 2/3/94 شنبه

 علوم  4/3/94 دوشنبه

 انشا -فارسی نوشتاری  5/3/94 شنبه سه

 اجتواعی 6/3/94 چهارشنبه

 (ابتدایی سوم  پایه ) نوبت دومبرنامه امتحانات 

 «باشد. صبح می 8ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ است رد ایام رب خىاهشمىد  -2
 داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4

 ی اولیا  خىاهد بىد. لیت ایاب و ذاهب هب عهديرد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد ماي مسئى -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - مىفق و مؤید باشید   ی آمىزش و شیورش می باشد. ایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اعالم شدي از سىی منطقً -6

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 علوم 28/2/94 دوشنبه

 های آسواى هذیه 29/2/94 شنبه سه

 اجتواعی 33/2/94 چهارشنبه

 ریاضی 2/3/94 شنبه

 فارسی خوانذاری 3/3/94 یکشنبه

 اهال 4/3/94 دوشنبه

 فارسی نوشتاری 5/3/94 شنبه سه

 قرآى 6/3/94 چهارشنبه

 (ابتدایی چهارمپایه  ) نوبت دومبرنامه امتحانات 

 «باشد. میصبح  8ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی   

 

 
 

 

 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ خىاهشمىد است رد ایام رب  -2
 داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4

 ی اولیا  خىاهد بىد. هب عهدي رد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد ماي مسئىلیت ایاب و ذاهب -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - مىفق و مؤید باشید   ی آمىزش و شیورش می باشد. ایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اعالم شدي از سىی منطقً -6

  

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 اهال 22/2/94 شنبه سه

 جغرافیا 23/2/94 چهارشنبه

 ریاضی 27/2/94 یکشنبه

 علوم 29/2/94 سه شنبه

 های آسوانی هذیه 33/2/94 چهارشنبه

 تاریخ و هذنی 2/3/94 شنبه

 فارسی 4/3/94 دوشنبه

 (ابتدایی  پنجم پایه )نوبت دوم برنامه امتحانات 

 «باشد. صبح می 8ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی   
 

 
 

 

 
 

 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 
 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 

کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن
 غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ خىاهشمىد است رد ایام رب  -2
 داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4

 ی اولیا  خىاهد بىد. هب عهدي رد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد ماي مسئىلیت ایاب و ذاهب -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - مىفق و مؤید باشید   ی آمىزش و شیورش می باشد. ایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اعالم شدي از سىی منطقً -6

 

 
 
 

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 ادبیات 33/2/94 چهارشنبه

 ریاضیات 3/3/94 یکشنبه

 هطالعات اجتواعی و آداب زنذگی 5/33/94 شنبه سه

 اهالء 6/3/94 چهارشنبه

 علوم تجربی 9/3/94 شنبه

 تعلیوات دینی و اخالق 22/3/94 دوشنبه

 انشاء 22/3/94 شنبه سه

 پایه ششم مدارس ابتدایین هماهنگ برنامه امتحا

 «باشد. صبح می 10ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی  
 
 
 

 

 
 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 

 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 
کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ خىاهشمىد است رد ایام رب  -2   غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4 سیي ای دارد . داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت و -3

 ی اولیا  خىاهد بىد. رد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد ماي مسئىلیت ایاب و ذاهب هب عهدي -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - اشیدمىفق و مؤید ب   ی آمىزش و شیورش می باشد. ایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اعالم شدي از سىی منطقً -6

 

 

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 ریاضی 3/3/94 یکشنبه

 زباى انگلیسی 4/3/94 دوشنبه

 عربی 5/3/94 شنبه سه

 اهال و انشا 6/3/94 چهارشنبه

 اجتواعی 9/3/94 شنبه

 هعارف اسالهی 23/3/94 یکشنبه

 کارو فناوری 22/3/94 دوشنبه

 تفکر و سبک زنذگی 22/3/94 شنبه سه

 علوم 26/3/94 شنبه

 فرهنگ و هنر 27/3/94 یکشنبه

 نگارش )ادبیات( 28/3/94 دوشنبه

 قرآى 29/3/94 شنبه سه

 (هفتم پایه )نوبت دوم برنامه امتحانات 

 «باشد. صبح می 10 - 12ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی  
 
 

 

 
 دانش آمىز زعزی  -اولیای محترم 

 هب حضىراتن ارضال می شىد .  نىبت دومبا ضالم و احترام و آرزوی ضالمتی و مىفقیت ربای شما ربانهم امػحانی 
کات زری تىهج فرمائید .   خىاهشمىد است هب ن

 زاری امػحاانت محیط خاهن را آرام و دور از ره گىهن استرش وگً دارید . گ خىاهشمىد است رد ایام رب  -2   غیبت رد امػحاانت هب منسهل ی نمري صفر محسىب می شىد .  -1
 آمىزان تعطیل  می شىند. بعد از اتمام  امػحان دانش -4 داشته آرامش و اعتماد هب نفص رد مىفقّیت دانش آمىزان اهمّیت وسیي ای دارد .  -3

 ی اولیا  خىاهد بىد. هب عهدي رد مدت ربگزاری امػحاانت رد خرداد ماي مسئىلیت ایاب و ذاهب -5
 نیت دبستان آتیً ضازا مدری   - مىفق و مؤید باشید   ی آمىزش و شیورش می باشد. ایه ربانهم طبق آخریه اترخی ربگزاری اعالم شدي از سىی منطقً -6

 

 نام درس تاریخ روزهای هفته

 ریاضی 3/3/94 یکشنبه

 زباى انگلیسی 4/3/94 دوشنبه

 عربی 5/3/94 شنبه سه

 اهال و انشا 6/3/94 چهارشنبه

 اجتواعی 9/3/94 شنبه

 اسالهیهعارف  23/3/94 یکشنبه

 کارو فناوری 22/3/94 دوشنبه

 تفکر و سبک زنذگی 22/3/94 شنبه سه

 علوم 26/3/94 شنبه

 فرهنگ و هنر 27/3/94 یکشنبه

 نگارش )ادبیات( 28/3/94 دوشنبه

 قرآى 29/3/94 شنبه سه

 (هشتم پایه )نوبت دوم برنامه امتحانات 

 «باشد. صبح می 10 - 12ساعت شروع امتحانات »



 

تهران 3اداره آموزش و پرورش منطقه    

دخترانه آتيه سازان  مجتمع آموزشی   


