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 توضیحات:

 دقیقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند. 03آموزان باید شود و دانشصبح شروع می 8امتحانات رأس ساعت  -1

 شود.جزوه، کتاب، و هر گونه وسایل ارتباطی در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب می همراه داشتنباشد و حساب ساده در امتحانات مجاز میاستفاده از ماشین -2

 آزمون هماهنگ برگزار میگردد. 30/خرداد/11شنبهآزمون داخلی دبیرستان و در روز یک 30/خرداد/13برگزار میگردد، روز شنبه مرحله2در  ریاضی پایه اوّلآزمونِ  -0

 باشد.می 11:03ها رأس ساعتحرکت سرویس 30/خرداد/23شنبه )فقط در روز سهکنند.از مرکز حرکت می 13:03س ساعت آموزان رأهای دانشسرویس -4

 یدشاسربلند ب

 دوم تجربی دوم ریاضی پایه اوّل تاریخ روز

 آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی - 30/بهشتاردی/22 شنبهپنج

 دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی 30/ بهشتاردی /22 شنبه

 زبان انگلیسی انگلیسیزبان  زبان انگلیسی 30/ بهشتاردی /28 شنبهیک

 - - - 30/ بهشتاردی /23 دوشنبه

 - - - 30/ بهشتاردی /03 شنبهسه

 زیست جانوری هندسه هندسه 30/ بهشتاردی /01 چهارشنبه

 - - - 30/ خرداد /1 شنبهپنج

  30/ خرداد /2 جمعه

 زیست گیاهی آمار فیزیک 30/ خرداد /0 شنبه

 جغرافیا جغرافیا - 30/ خرداد /4 شنبهیک

 - - زیست 30/ خرداد /2 دوشنبه

 «ص»مبعث حضرت رسول اکرم  30/ خرداد /6 شنبهسه

 فیزیک فیزیک کامپیوتر 30/ خرداد /2 چهارشنبه

 - - - 30/ خرداد /8 شنبهپنج

  30/ خرداد /3 جمعه

 ریاضی ریاضی ریاضی 30/ خرداد /13 شنبه

 - - )هماهنگ(ریاضی  30/ خرداد /11 شنبهیک

 آز و تکنیک زیست کامپیوتر اجتماعی 30/ خرداد /12 دوشنبه

 ادبیات ادبیات ادبیات 30/ خرداد /10 شنبهسه

 «ره»سالروز ارتحال حضرت امام خمینی  30/ خرداد /14 چهارشنبه

 خرداد 12سالروز قیام  30/ خرداد /12 شنبهپنج

  30/ خرداد /16 جمعه

 شیمی شیمی 2شیمی  30/ خرداد /12 شنبه

 - - - 30/ خرداد /18 شنبهیک

 عربی عربی عربی 30/ خرداد /13 دوشنبه

 - - 1شیمی  30/ خرداد /23 شنبهسه

 زبان فارسی زبان فارسی - 30/ خرداد /21 چهارشنبه

 - - زبان فارسی 30/ خرداد /22 شنبهپنج


