" لیست لَازم التحریر پایِ چْارم دتستاى "
  2عذد دفتر  011ترگ سیوی تا جلذ ضخین ٍ هحکن  0عذد دفتر  01ترگ یا  01ترگ تا جلذ ضخین ٍ هحکن  0عذد دفتر  41ترگ خَدکار آتی  ،قرهس  ،رًگ دلخَاُ  ،هذاد هطکی ٍ قرهس  0عذد الک غلط گیر هاشیک ٍایت ترد در سِ رًگ هتفاٍت هاضیي حساب  ،خط کص  ،گًَیا ً ،قالِ  ،چسة هاتیکی ،قیچی کَچک  ،هذاد رًگی  ،پَضِ دکوِ دار  ،خط کص ضاتلَى دار تا
اضکال ٌّذسی
 کلرتَک سایس A4تَجِ :
لطفا از آٍردى ّرگًَِ ٍسایل ٍ لَازم التحریر تسئیٌی  ،عرٍسکی ٍ
کارتًَی جذاً خَدداری ضَد .
از آٍردى کیف ّای چرخ دار جذاً خَدداری ضَد  ( .کیف هذرسِ
هٌاسة سي  ،قذ ٍ ،ضعیت جسواًی ) ٍ ترجیحاً دٍ تٌذ تا یک تٌذ
کوری ( جْت رعایت سالهت ستَى فقرات داًص آهَز ) تْیِ ضَد .
تواهی داًص آهَزاى لیَاى آتخَری یا قوقوِ ّوراُ داضتِ تاضٌذ .
در راستای صرفِ جَیی ٍ آهَزش ایي هْارت تِ داًص آهَزاى در
صَرت هَجَد تَدى از ٍسایل سال قثل استفادُ ضَد .

" لیست لَازم التحریر پایِ پٌجن دتستاى "
لَازم هَرد ًیاز درس ریاضی :
  0عذد دفتر  011ترگ ًقالِ  ،گًَیا  ،ضاتلَى تا ضکل ّای هختلف  ،خط کص  21ساًت  2عذد ترگِ کالک یا تی رًگ خَدکار آتی  ،سثس  ،قرهس  ،هذاد هطکی  ،هذاد رًگی (  0رًگ ) ترگِ ی ضطرًجی (  3ترگ )لَازم هَرد ًیاز درس علَم :
  0عذد دفتر  01ترگلَازم هَرد ًیاز درس فارسی :
  3عذد دفتر  01ترگ یا  01ترگتَجِ :
لطفا از آٍردى ّرگًَِ ٍسایل ٍ لَازم التحریر تسئیٌی  ،عرٍسکی ٍ کارتًَی
جذاً خَدداری ضَد .
از آٍردى کیف ّای چرخ دار جذاً خَدداری ضَد  ( .کیف هذرسِ هٌاسة
سي  ،قذ ٍ ،ضعیت جسواًی ) ٍ ترجیحاً دٍ تٌذ تا یک تٌذ کوری ( جْت
رعایت سالهت ستَى فقرات داًص آهَز ) تْیِ ضَد .
تواهی داًص آهَزاى لیَاى آتخَری یا قوقوِ ّوراُ داضتِ تاضٌذ .
در راستای صرفِ جَیی ٍ آهَزش ایي هْارت تِ داًص آهَزاى در
صَرت هَجَد تَدى از ٍسایل سال قثل استفادُ ضَد .

" لیست لَازم التحریر پایِ ضطن دتستاى "
لَازم هَرد ًیاز درس ریاضی :
  0عذد دفتر  011ترگ ترگِ ی ضطرًجی (  3ترگ ) ًقالِ  ،پرگار  ،گًَیا  ،خط کص کلرتَکلَازم هَرد ًیاز درس علَم :
  0عذد دفتر  01ترگلَازم هَرد ًیاز درس فارسی :
 کالسَر ّوراُ تا ترگِ ی کالسَر خط دار A4تَجِ :
لطفا از آٍردى ّرگًَِ ٍسایل ٍ لَازم التحریر تسئیٌی  ،عرٍسکی ٍ
کارتًَی جذاً خَدداری ضَد .
از آٍردى کیف ّای چرخ دار جذاً خَدداری ضَد  ( .کیف هذرسِ
هٌاسة سي  ،قذ ٍ ،ضعیت جسواًی ) ٍ ترجیحاً دٍ تٌذ تا یک تٌذ
کوری ( جْت رعایت سالهت ستَى فقرات داًص آهَز ) تْیِ ضَد .
تواهی داًص آهَزاى لیَاى آتخَری یا قوقوِ ّوراُ داضتِ تاضٌذ .
در راستای صرفِ جَیی ٍ آهَزش ایي هْارت تِ داًص آهَزاى در
صَرت هَجَد تَدى از ٍسایل سال قثل استفادُ ضَد .

