
 

 

 

 )متوسطه اول(برنامه امتحانات دی ماه مدرسه اقتصاد

 روز تاریخ
 پایه هفتم

 11تا  9ساعت 
 ایه هشتمپ

 11تا  9ساعت 
 پایه نهم

 11تا  9ساعت 
 دفاعی قرآن قرآن یک شنبه 04/10/1401

 ریاضی ریاضی ریاضی شنبه 10/10/1401

 مطالعات مطالعات مطالعات یک شنبه 11/10/1401

 ----------- ----------- ----------- دوشنبه 12/10/1401

 زیست زیست زیست سه شنبه 13/10/1401

 ---------- ---------- ---------- چهارشنبه 14/10/1401

 عربی عربی عربی پنج شنبه 15/10/1401

 ------------ ------------ ------------ جمعه 16/10/1401

 زبان زبان زبان شنبه 17/10/1401

 ---------- ---------- ---------- یک شنبه 18/10/1401

 شیمی و زمین شیمی و زمین شیمی و زمین دوشنبه 19/10/1401

 ---------- ---------- ---------- سه شنبه 20/10/1401

 فیزیک فیزیک فیزیک چهارشنبه 21/10/1401

 امالنگارش و  نگارش و امال نگارش و امال پنچ شنبه 22/10/1401

 ------------ ------------ ------------ جمعه 23/10/1401

 دینی دینی دینی شنبه 24/10/1401

 هنر هنر هنر یک شنبه 25/10/1401

 فارسی فارسی فارسی دو شنبه 26/10/1401



 پسرای عزیز مدرسه اقتصاد سالم  

 الزمه که به نکات زیر توجه کنید:با توجه به اینکه داریم به ایام امتحانات نزدیک میشیم،   

موفقیت در امتحانات به معنی برنده شدن یا گرفتن نمره بهتر از دوستانمون  -1
چقدر تونستیم نسبت به گذشته خودمون رشد نیست. بلکه مهم اینه که ببینیم 

 کنیم.

 

مکنه که در بعضی امتحانات نتیجه دلخواهمون رو نگیریم و از این بابت ناراحت م -2
 همیشه فرصت برای جبران هست.اما یادتون باشه که باشیم.  

 

هتره که نمره هر آزمون نتیجه تالش و دانش واقعی شما باشه نه دوستاتون.  ب -3
 های ما در زندگی هستند.صداقت و اعتماد مهم ترین سرمایهیادمون باشه که 

 

اهی ممکنه زمان امتحانات به دلیل فشارهایی که شما روی خودتون حس می گ -4
هر آزمون یه فرصت براتون اوقات خوشایندی نباشه، اما یادمون باشه که  کنید،

 . پس از این فرصت استفاده کنید.برای یادگیریه

 

. با تالِش سخت، آدم حالش خوبه خت تالش کنید اما به خودتون سخت نگیریدس -5
که داره زحمتشو می کشه اما وقتی فکر کنید داره بهتون سخت می گذره، حال و 

 نخواهید داشت. روز خوبی
 

 

 

 اقتصاد، مدرسه زندگی مدرسه


