
 

    

 :ًکات هْن

 . دقیقِ قبل از شرٍع در هذرسِ حضَر داشتِ باشیذ20 صبح هی باشذ لطفا حتوا 8:30ساعت شرٍع اهتحاى راس - 1

 .غیبت،تاخیر در اهتحاى بِ هٌسلِ صفر است-2

 .از بِ ّوراُ داشتي هاشیي حساب،هَبایل ٍ کلیِ لَازم غیر ضرٍری جذا خَدداری ًوائیذ-3

در ًَشتي پاسخ سَاالت بسیار دقت ًوائیذ کِ خَش خط ٍ خَاًا باشذ ٍ حتی االهکاى برگِ اضافِ درخَاست - 4

ًٌوائیذ، در صَرت ًیاز حتواً کلیِ هشخصات خَد را در برگِ اضافِ ٍارد ًوائیذ ٍ دقت کٌیذ بِ برگِ اصلی تاى هتصل 

 .شَد ٍ هْر هذرسِ داشتِ باشذ

.  هشکی استفادُ کردُ ٍ از الک غلط گیر استفادُ ًکٌیذ–برای پاسخگَیی فقط از خَدکار آبی -5

 

 ًام درس رٍز ٍ تاریخ

 1ریاضی 3/10/93چْارشٌبِ              

 1زباى خارجِ 4/10/93پٌج شٌبِ               

 زیست 6/10/93    شٌبِ                  

 1ادبیات 8/10/93  دٍشٌبِ               

 1شیوی 10/10/93چْارشٌبِ           

 1دیي ٍ زًذگی 11/10/93  پٌج شٌبِ          

 1فیسیک 13/10/93شٌبِ                  

 1عربی 15/10/93دٍشٌبِ               

 1زباى فارسی 17/10/93چْارشٌبِ           

 هطالعات 18/10/93پٌج شٌبِ           

 

 

 

 

 
با نام و یاد خدای خوب و مهربان مان امتحانات نیمسال اول را آغاز می کنیم فقط از خود او که ما و تالش های مستمرمان را 

 دیده یاری و کمک می جوئیم تا بتوانیم همه امتحاناتمان را خوب خوب داده و دل پدر و مادر و مربیان دلسوزمان را شاد کنیم

 برًاهِ اهتحاًات ًیوسال  اٍل سال اٍل دبیرستاى

 



 

 

 ًام درس رٍز ٍ تاریخ

 2ریاضی 3/10/93چْارشٌبِ               

 2زباى خارجِ 4/10/93پٌج شٌبِ                

 2شیوی 6/10/93    شٌبِ                  

 2ادبیات 8/10/93  دٍشٌبِ               

 2فیسیک 10/10/93چْارشٌبِ           

 2دیي ٍ زًذگی 11/10/93  پٌج شٌبِ          

 1ٌّذسِ 13/10/93شٌبِ                  

 آهار 15/10/93دٍشٌبِ               

 2زباى فارسی 17/10/93چْارشٌبِ           

 جغرافی- آهادگی دفاعی  18/10/93پٌج شٌبِ           

 2عربی 20/10/93شٌبِ                 
 

 ًام درس رٍز ٍ تاریخ

 2ریاضی 3/10/93چْارشٌبِ               

 2زباى خارجِ 4/10/93پٌج شٌبِ                

 2شیوی 6/10/93    شٌبِ                  

 2ادبیات 8/10/93  دٍشٌبِ               

 2فیسیک 10/10/93چْارشٌبِ           

 2دیي ٍ زًذگی 11/10/93  پٌج شٌبِ          

 1ٌّذسِ 13/10/93شٌبِ                  

 1زیست 15/10/93دٍشٌبِ               

 2زباى فارسی 17/10/93چْارشٌبِ           

 جغرافی- آهادگی دفاعی  18/10/93پٌج شٌبِ           

 2عربی 20/10/93شٌبِ                 
 

 برًاهِ اهتحاًات ًیوسال  اٍل سال دٍم ریاضی

 

 برًاهِ اهتحاًات ًیوسال  اٍل سال دٍم تجربی

 



 

 ًام درس رٍز ٍ تاریخ

 حساباى 3/10/93چْارشٌبِ               

 3زباى خارجِ 4/10/93پٌج شٌبِ                

 3فیسیک 6/10/93    شٌبِ                  

 3ادبیات 8/10/93  دٍشٌبِ               

 جبر 10/10/93چْارشٌبِ           

 3دیي ٍ زًذگی 11/10/93  پٌج شٌبِ          

 2ٌّذسِ 13/10/93شٌبِ                  

 3شیوی 15/10/93دٍشٌبِ               

 3عربی 17/10/93چْارشٌبِ           

 کاهپیَتر- تاریخ  18/10/93پٌج شٌبِ           

 3زباى فارسی 20/10/93شٌبِ                 
 

 ًام درس رٍز ٍ تاریخ

 3ریاضی 3/10/93چْارشٌبِ              

 3زباى خارجِ 4/10/93پٌج شٌبِ               

 3فیسیک 6/10/93    شٌبِ                  

 3ادبیات 8/10/93  دٍشٌبِ               

 زهیي شٌاسی 10/10/93چْارشٌبِ           

 3دیي ٍ زًذگی 11/10/93  پٌج شٌبِ          

 2زیست 13/10/93شٌبِ                  

 3شیوی 15/10/93دٍشٌبِ               

 3عربی 17/10/93چْارشٌبِ           

 آهار- تاریخ  18/10/93پٌج شٌبِ           

 3زباى فارسی 20/10/93شٌبِ                 
 

 

 برًاهِ اهتحاًات ًیوسال  اٍل سال سَم ریاضی

 

 برًاهِ اهتحاًات ًیوسال  اٍل سال سَم تجربی

 



 

 ًام درس رٍز ٍ تاریخ

 هعارف 3/10/93چْارشٌبِ               

 زباى خارجِ 6/10/93    شٌبِ                  

 دیفراًسیل 8/10/93  دٍشٌبِ               

 ٌّذسِ تحلیلی 10/10/93چْارشٌبِ           

 گسستِ 13/10/93شٌبِ                  

 ادبیات 15/10/93دٍشٌبِ               

 شیوی 17/10/93چْارشٌبِ           

 فیسیک 18/10/93پٌج شٌبِ           
 

 

 ًام درس رٍز ٍ تاریخ

 هعارف 3/10/93چْارشٌبِ              

 زباى خارجِ 6/10/93    شٌبِ                  

 زهیي شٌاسی 8/10/93  دٍشٌبِ               

 ریاضیات 10/10/93چْارشٌبِ           

 زیست 13/10/93شٌبِ                  

 ادبیات  15/10/93دٍشٌبِ               

 شیوی 17/10/93چْارشٌبِ           

 فیسیک 18/10/93پٌج شٌبِ            
 

 برًاهِ اهتحاًات ًیوسال  اٍل سال چْارم ریاضی

 

 برًاهِ اهتحاًات ًیوسال  اٍل سال چْارم تجربی

 


