
 

 3934-49سال تحصیلی  دومسال برنامه امتحانات پایانی نیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات:  

 قرار خواهد گرفت. عاونت آموزشی/ امتحانات/ مُ helli.irدر جزوه و نمونه سؤال، برنامه رفع اشکال، سرفصل امتحانات -1

 .گرددیبرگزار م  ماه بهشتاُردی 03چهارشنبه روز ها تا تمامی کالس -2

قبل  دقيقه 03آموزان بايد دانش «شودشروع می صبح 03ساعت امتحان رأس  خرداد 03 شنبهیک در روز فقط»  شودصبح شروع می 8امتحانات رأس ساعت  -3

   از آزمون در مدرسه حاضر باشند.

جزوه، کتاب، و هرگونه وسايل ارتباطی در جلسه امتحان به منزله تقلب  همراه داشتنباشد و حساب ساده در امتحانات مجاز میاستفاده از ماشين -4

 شود.محسوب می

 «باشدمی 11:30ها رأس ساعت حرکت سرويس خرداد ماه 01و  03 شنبهکی هايفقط در روز»کنند.از مرکز حرکت می 10:30آموزان رأس ساعت هاي دانشسرويس -5

 

 سربلند باشيد
 

 «تجربی»دوم «ریاضی»دوم پایه اوّل تاریخ روز
 شیمی شیمی هندسه خرداد ماه 2 شنبه
 دین و زندگی دین و زندگی ----- خرداد ماه 3 شنبهیک

 انگلیسیزبان   انگلیسیزبان   فارسیادبیات   خرداد ماه 4 دوشنبه
 ----- ----- ----- خرداد ماه 5 شنبهسه

 گیاهیزیست   هندسه عربی خرداد ماه 6 چهارشنبه
 ----- ----- ----- خرداد ماه 7 شنبهپنج

  خرداد ماه 8 جمعه
 ریاضی ریاضی ریاضی خرداد ماه 9 شنبه
 دفاعی)هامهنگ(آمادگی دفاعی)هامهنگ(آمادگی انگلیسیزبان   خرداد ماه 01 شنبهیک

 ----- ----- ----- خرداد ماه 00 دوشنبه
 زیستآز و تکنیک   کامپیوتر زیست + آز  زیست خرداد ماه 02 شنبهسه

 )عج(عرصمیالد حرضت ولی خرداد ماه 03 چهارشنبه
 )ره(رحلت حرضت امام خرداد ماه 04 شنبهپنج

  خرداد ماه 05 جمعه
 فیزیک فیزیک فیزیک خرداد ماه 06 شنبه
 ----- ----- 0شیمی ماهخرداد  07 شنبهیک

 فارسیادبیات   فارسیادبیات   اجتامعی خرداد ماه 08 دوشنبه
 ----- ----- ----- خرداد ماه 09 شنبهسه

 عربی عربی 2شیمی خرداد ماه 21 چهارشنبه
 ----- ----- ----- خرداد ماه 20 شنبهپنج

  خرداد ماه 22 جمعه
 جانوریزیست     آمار کامپیوتر خرداد ماه 23 شنبه
 جغرافیا جغرافیا دین و زندگی خرداد ماه 24 شنبهیک

 ----- ----- ----- خرداد ماه 25 دوشنبه
 فارسیزبان   فارسیزبان   فارسیزبان   خرداد ماه 26 شنبهسه


