
 د ی صبح اممدرسه آموزش از راه دور (  ۹۹۱۳ ماه خرداد)   ۹۸-۹۹ یلیسال تحص دومسال م ی ن یخلامتحانات دابرنامه 

 ]جدید[و دوازدهم(  یازدهم )دهم، کاردانش قدیم[] (سوم) نظری  جدید[ و] (دوازدهمدهم، یازدهم و ) نظری متوسطه  تاریخ امتحان 
پیش.د.  

   ریاضی

 یش.د.پ

 تجربی 

 یش.د.پ

 انسانی 

     ۲تعلیمات دینی        ۱۷/۰۳/۹۹            شنبه

     ۲عربی، زبان قرآن     )انسانی(  ۲عربی     ۹۹/ ۱۸/۰۳        یکشنبه

     *کارگاه نوآوری و کارآفرینی      ۰۳/۹۹/ ۱۹        شنبهدو

     سالمت و بهداشت *ایاخالق حرفه  ۲شناسی  زیست ۱شناسی  زیست  ۹۹/ ۲۰/۰۳      شنبه سه

     مدیریت خانواده و سبک زندگی   مدیریت خانواده و سبک زندگی   ۹۹/ ۲۱/۰۳   شنبه چهار 

 تاریخ    تاریخ معاصر *های نوینکاربرد فناوری )نظام قدیم(  ۱هندسه   مطالعات فرهنگی تاریخ معاصر  ۲۴/۰۳/۹۹            شنبه

 علوم اجتماعی    هنر   ۲شناسی  جامعه   ۹۹/ ۲۵/۰۳     یکشنبه  

 جغرافیا ریاضی عمومی   جغرافیای عمومی و استان  جغرافیای عمومی و استان ۲ریاضی و آمار   ۲ریاضی   ۱ریاضی   ۹۹/ ۲۶/۰۳      شنبه دو

 فلسفه    ۲فارسی   آمادگی دفاعی  ۲علوم و فنون ادبی   ۳نگارش   ۱فلسفه   ۹۹/ ۲۷/۰۳     شنبه سه

           ۰۳/۹۹/ ۲۸  چهارشنبه 

 زبان خارجه زبان خارجه زبان خارجه  ستیز  طیانسان و مح ۲زبان خارجی    ستیز  طیانسان و مح ۲زبان خارجی    ۳۱/۰۳/۹۹           شنبه 

     *الزامات محیط کار *مدیریت تولید     ۹۹/ ۰۴/ ۰۱         یکشنبه

       )نظام قدیم(  ۲فیزیک   )ریاضی( و )تجربی(  ۲فیزیک   )ریاضی( و )تجربی(  ۱فیزیک    ۹۹/ ۰۲/۰۴        شنبه دو

       )نظام قدیم(  ۲شیمی   ۲شیمی   ۱شیمی    ۹۹/ ۰۴/ ۰۳      شنبه سه

     ۳بدنی  تربیت ۲بدنی  تربیت  ۳بدنی  تربیت ۲بدنی  تربیت  ۰۴/۰۴/۹۹   شنبهچهار 

 باشد.ید میمدرسه صبح اممحل  در ۰۰:۸۱ساعت  یامتحانات داخلتمام   یبرگزار  زمان     ◄ 

 .دیابی حضور امتحان  محل در امتحان از قبل دقیقه ۳۰     ◄ 

 د.یفرمای  یخودارداً یاک  همراه  تلفن و کتاب ،جزوه  آوردن از      ◄ 

 .است ریپذامکان امتحان ورود به جلسه کارت ارائه با فقط امتحانات در آموزان دانش  حضور     ◄ 

 در خواندن برنامه فوق دقت کنید.برخی از دروس در سیستم آموزشی جدید و قدیم، حتما  شباهت نامبا توجه به      ◄ 

 . خواهد شد  یریآموزان بدون ماسک، جلوگاز ورود دانشاست و  ی حضور در مدرسه الزام یبرا یبهداشت یهاپروتکل تیماسک و دستکش و رعا دنیپوش     ◄ 

       


