
 

 

 

 
 

 

 

 4951-59سال تحصيلي |ترم اولبرنامه امتحانات پايان
 

 تاريخ روز
 پاية چهارم پاية سوم پاية دوم

 «تجربي» «رياضي» «برده» «تجربي» «رياضي» «تجربي» «رياضي»
 

  جامع آزمون میالد حضرت رسول اکرم صلی ا... علیه و آله و سلم ماهدی 8 شنبهسه
 ---- ---- ---- آمار و احتمال ---- آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی ماهدی 9 چهارشنبه

  ماهدی 01 شنبهپنج
  ماهدی 00 جمعه
 فیزیک فیزیک زیست |هندسه شناسیزیست هندسه شناسیزیست هندسه ماهدی 01 شنبه

 ---- ---- ---- ---- ---- جغرافیا جغرافیا ماهدی 01 شنبهیک
 شیمی شیمی فارسیادبیات   فارسیادبیات   فارسیادبیات   فارسیادبیات   فارسیادبیات   ماهدی 01 دوشنبه

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ماهدی 01 شنبهسه
شناسیزمین جبر و احتمال آزمایشگاه  زیست آمار ماهدی 01 چهارشنبه شناسیزمین گسسته جبر و احتمال   

  ماهدی 01 شنبهپنج

  ماهدی 08 جمعه

 شناسیزیست دیفرانسیل ریاضی |حسابان ریاضی حسابان ریاضی ریاضی ماهدی 09 شنبه

 ---- ---- ---- زبان  انگلیسی زبان  انگلیسی زبان  انگلیسی زبان  انگلیسی ماهدی 11 شنبهیک

 ریاضی هندسه زبان  فارسی زبان  فارسی زبان  فارسی زبان  فارسی زبان  فارسی ماهدی 10 دوشنبه

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ماهدی 11 شنبهسه

 فارسیزبان و ادبیات  فارسیزبان و ادبیات  شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی ماهدی 11 چهارشنبه

  ماهدی 11 شنبهپنج

 1آزمون گزینه  ماهدی 11 جمعه

 ---- ---- فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک ماهدی 11 شنبه

 زبان  انگلیسی زبان  انگلیسی ---- تاریخ تاریخ ---- ---- ماهدی 11 شنبهیک
 ---- ---- دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی عربی عربی ماهدی 18 دوشنبه

 دین و زندگی دین و زندگی ---- ---- ---- دین و زندگی دین و زندگی ماهدی 19 شنبهسه

 ---- ---- عربی عربی عربی ---- کامپیوتر ماهدی 11 چهارشنبه
 

 توضیحات:  

 گردد.برگزار می ماهدی 9چهارشنبهروز  پایان  تا  سوم پایه دوم  وی هاکالس -0
 گردد.برگزار می ماهدی 1دوشنبه های پایه چهارم تا پایان  روز  کالس -1
 امتحانات قرار خواهد گرفت. |مُعاونت آموزشی | helli.irسرفصل امتحانات، برنامه رفع اشکال، جزوه و نمونه سؤال در -1
 قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند. دقیقه 11آموزان باید شود و دانششروع می صبح 8امتحانات رأس ساعت  -1
 شود.جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب میباشد و همراه داشتن جزوه، کتاب، و هرگونه وسایل ارتباطی در حساب ساده در امتحانات مجاز میاستفاده از ماشین -1
ده گردند و زمان برگزاری امتحان لغو شها مطابق برنامه برگزار می، بارش برف و ... دبیرستان تعطیل گردد، ادامة آزمونهوا در صورتی که به دلیل آلودگی -1

 شود.متعاقباً اعالم می
.سربلند باشید| باشد.می ماهبهمن 1شنبه های دوم، سوم و چهارم روز  سال دوم در پایههای نیمزمان شروع کالس -1  


