
 دیصبح اممدرسه آموزش از راه دور ( 97۱۳ ماه دی)  79-89 یلیسال تحص اولسال مین یخلامتحانات دابرنامه 

 جدید[سیستم ] (کاردانش و دوازدهم یازدهم دروس عمومی )دهم، قدیم[سیستم ] متوسطه نظری و کاردانش(اول، دوم و سوم دروس عمومی ) تاریخ امتحان
دانشگاهی پیش

 ریاضی

دانشگاهی پیش

 تجربی

دانشگاهی پیش

 انسانی

    (3تعلیمات دینی ) (۲تعلیمات دینی ) (۱تعلیمات دینی ) ( ]کاردانش[3دین و زندگی ) (۲دین و زندگی )  ۰۱/۱۰/97             شنبه

    (3) فارسی (۲) فارسی (۱) فارسی  (۲ادبیات فارسی )  ۰2/۱۰/97      شنبه  یک

     تاریخ معاصر   قانون کار تاریخ معاصر ایران ۰۳/۱۰/97    دوشنبه  

    استان و عمومی جغرافیای آمادگی دفاعی سالمت و بهداشت سازی مدل و آمار  اقتصاد ۰4/۱۰/97     شنبه سه

     کار طیالزامات مح یااخالق حرفه (۱تاریخ ادبیات ایران و جهان ) (۱تاریخ ایران و جهان ) (۱هندسه ) ۰5/۱۰/97  چهارشنبه 

     (۲) خارجی زبان (۱) خارجی زبان و استان یعموم یایجغراف (۲زبان خارجی ) ( و استان )انسانی(۱جفرافیا ) ۰8/۱۰/97            شنبه

    های نوینفناوریکاربرد  انسان و محیط زیست علوم اجتماعی (۱زبان فارسی ) (۱عربی ) ( ]سایر[۲زبان فارسی ) ۰9/۱۰/97      شنبه  یک

    مدیریت خانواده و سبک زندگی  (۱) یاضیر آمادگی دفاعی (۱/۲) یعرب بهداشت  و زیستی علوم ۱۰/۱۰/97      دوشنبه 

    (3) قرآن زبان عربی، (۲) قرآن زبان عربی، (۱) قرآن زبان عربی،  (۲/۲عربی )  ۱۱/۱۰/97      شنبه سه

 تاریخ     )دهم( کیزیف (۱فیزیک ) (۱شیمی ) کارآفرینی ۱2/۱۰/97  چهارشنبه 

  ریاضی پایه شیمی شیمی  ۲تربیت بدنی  ۱تربیت بدنی     ۱5/۱۰/97            شنبه

 فلسفه ریاضی عمومی        ۱6/۱۰/97       یکشنبه

 علوم اجتماعی  هندسه تحلیلی       ۱7/۱۰/97       دوشنبه

 زبان خارجی زبان خارجی زبان خارجی       ۱8/۱۰/97     شنبه سه

 جغرافیا علوم زمین ریاضیات گسسته       ۱9/۱۰/97   چهارشنبه 

 

 باشد.ید میمدرسه صبح اممحل  در  ۰۰:7۱ساعت  یامتحانات داخلتمام  یبرگزار زمان     ◄

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

 د.یفرمائ یخوداردًا 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      ◄

      


