
 

 بنام خدا

 6مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 معاونت آموزش ابتدايي

 كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي

  49خرداد ماه  برنامه امتحانات هماهنگ منطقه اي

 پايه ي ششم ابتدايي 

 زمان تاريخ روز درس

هديه هاي 

 آسمان

 57 يكشنبه 3/3/49

 دقيقه

 49 سه شنبه 7/3/49 رياضي

 دقيقه

 57 چهارشنبه 6/3/49 امال

 دقيقه

مطالعات 

 اجتماعي

 57 شنبه 4/3/49

 دقيقه

 57 دوشنبه 11/3/49 علوم تجربي

 دقيقه

 49 سه شنبه 11/3/49 انشا

 دقيقه

 صبح 8ساعت شروع امتحانات: 
 

  يادخدا آرام بخش دلهاورعايت قوانين امتحانی

باعث تمرکز بيشتر فکرشما درزمان امتحان خواهد 

 بود.

 می باشد،الزم به  صبح 8برگزاری امتحانات   ساعت

ذکر است دانش آموزان حداقل نيم ساعت قبل از 

ساعت برگزاری امتحان در مدرسه حضور داشته 

 باشند. 

  از به همراه داشتن هرگونه جزوه،کتاب،دفتر و

 ... در جلسه امتحان جدا خودداری نمائيد.

  وسايل موردنياز هر امتحان را به همراه داشته

 اشيد.ب

 ش آموزان ضمنٌا در ايام امتحانات رفت و آمد دان

 به عهده اولیاء می باشد، بديهی است سرويس

نخواهد برای دانش آموزان برقرار  اياب و ذهاب

 بود.



بر خدا توکل نمائيد، کوشش کنيد، مطمئن باشيد  -

 که موفق خواهيد شد.

                                                                                                                 

 باتشکر
 1دبستان هيأت امنايی انديشه 
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 صبح 8امتحانات: ساعت شروع 
 

  يادخدا آرام بخش دلهاورعايت قوانين امتحانی

باعث تمرکز بيشتر فکرشما درزمان امتحان خواهد 

 بود.

   می باشد،الزم به  صبح 8ساعت برگزاری امتحانات

ذکر است دانش آموزان حداقل نيم ساعت قبل از 

ساعت برگزاری امتحان در مدرسه حضور داشته 

 باشند. 

  داشتن هرگونه جزوه،کتاب،دفتر و از به همراه

 ... در جلسه امتحان جدا خودداری نمائيد.



  وسايل موردنياز هر امتحان را به همراه داشته

 باشيد.

  ضمنٌا در ايام امتحانات رفت و آمد دانش

آموزان به عهده اولیاء می باشد، بديهی است 

سرويس اياب و ذهاب برای دانش آموزان برقرار 
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