
9313 دی ماه -اول  نوبتبرنامه امتحانات                                 دبیرستان نمونه دولتی هفده شهریور     

 روز تاریخ اول عمومی دوم ریاضی دوم انسانی سوم ریاضی سوم انسانی چهارم ریاضی چهارم انسانی توضیحات

صبح شروع خواهد  11امتحان رأس ساعت  -1

 0332ساعت  02/92/13)امتحان روز  شد.

 می باشد(

نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دبیرستان  -2

 حضور داشته باشید.

 داشتن کارت شناسایی الزامی می باشد -3

همراه داشتن کتاب، جزوه، گوشی و .... تخلف  -4

محسوب شده و برابر مقررات برخورد خواهد 

 شد.

در ایام امتحانات رعایت نکات انضباطی،  -5

پوشیدن لباس فرم مانند روزهای عادی الزامی 

 است.

روز قبل هر آزمون  11الی  16از ساعت  -6

جهت رفع اشکال با شماره های زیر تماس 

 حاصل فرمایید.

 

90099901902                 پایه اول:           

ریاضی: مپایه دوم و سو  

90099901904 
انسانی: رشته علومپایه چهارم و   

 90099901903  

    امتحان درس روانشناسی در روز *

 برگزار می شود. 23/11/33سه شنبه 

در صورت تعطیلی تغییری در برنامه  *

صورت نمی پذیرد و امتحانی که تعطیل شده 

 است در پایان امتحانات اخذ خواهد شد.
 

براساس مجوز اداره واحد آموزشی در  *

ساعتی برخوردار  تعطیلیایام امتحانات از 

 .خواهد بود
 

تعطیلی  02/92/13تذکر3 در امتحان 

پس از  ساعتی نخواهد بود و کالس ها

 دایر می باشد. امتحان

(3) دین و زندگی ------ ------ (3) دین و زندگی  (2) عربی  (2) عربی  (1) دین و زندگی   30/03/30  چهارشنبه 

پایه ریاضی و  دیفرانسیلحساب  

 حسابان ریاضی انتگرال
ایران و  تاریخ

(1) جهان  
(2) ریاضی 30/03/30 ریاضی   شنبه 

(1.2.3) عربی علوم اجتماعی (3) زبان فارسی فلسفه و منطق  (2) زبان فارسی  (2) زبان فارسی   
 مطالعات

 اجتماعی
30/03/30  یک شنبه 

(2)ا جغرافی زبان خارجه زبان خارجه  
معاصر  تاریخ

 ایران

 جامعه شناسی

(1)  
(1) هندسه  

 برنامه ریزی

 تحصیلی و شغلی
30/03/30  دو شنبه 

اجغرافی ادبی آرایه تست عمومی   
 ادبیات فارسی

(3)  

 ادبیات فارسی

(2)  

 ادبیات فارسی

(2)  
(1) زبان فارسی  33/03/30  سه شنبه 

 جامعه شناسی شیمی فلسفه

(2)  
و احتمال جبر و مدلسازی آمار  و مدلسازی آمار  03/03/30 عربی   چهار شنبه 

فارسیادبیات  (3) عربی فیزیک   
و  (3) فیزیک

 آزمایشگاه
 اقتصاد

( و 2) فیزیک

 آزمایشگاه

و  (1) فیزیک

  آزمایشگاه
00/03/30  شنبه 

 تاریخ ادبیات تست اختصاصی تاریخ

(2)ایران و جهان   
(3) عربی یزبان خارج  2ی زبان خارج   

 ادبیات فارسی

(1)  
01/03/30  یک شنبه 

(3)ی زبان خارج زبان فارسی  زبان فارسی (3)ی زبان خارج  ا و استانجغرافی   
ای عمومی جغرافی

ناستا  

علوم زیستی و 

 بهداشت
01/03/30  دو شنبه 

تحلیلی و  هندسه عربی

 جبر خطی
 زبان فارسی

 تخصصی

مبانی کامپیوتر و 

 انفورماتیک
00/03/30 رایانه آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی  سه شنبه 

تاریخ ایران و  دین و زندگی دین و زندگی

(2) جهان  

و  (3) شیمی

 آزمایشگاه
(2) دین و زندگی (2) دین و زندگی  (1)ی زبان خارج   00/03/30  چهار شنبه 

گسستهریاضیات  ------ (2) هندسه ادبیات فارسی   
 تاریخ ادبیات

 ایران و جهان

( و 2) شیمی

 آزمایشگاه

و  (1) شیمی

 آزمایشگاه
03/03/30  شنبه 

 


