
 به نام خدا

 امام موسي صدرنمونه دولتي دبيرستان 

  98ماه نیمسال اول دی برنامه امتحانات   

 

 

 تاريخ روز
 پايه 

 دهم رياضي

 پايه 

 دهم تجربي

 پايه

 رياضي يازدهم 

 پايه 

 تجربي يازدهم

 پايه 

 دوازدهم رياضي
 پايه 

 دوازدهم تجربي
وضعيت 

 برقراری کالس

 مرخصی ساعتی 3شیمی  3شیمی  2 فیزیک 2 فیزیک 1 فیزیک 1 فیزیک 7/10/98 شنبه

 مرخصی ساعتی .................. ............... .................. آمار و احتمال .................. .................. 8/10/98 يکشنبه

 مرخصی ساعتی 3عربی  3عربی  2انگلیسی  2انگلیسی  جغرافیا جغرافیا 9/10/98 دوشنبه

 مرخصی ساعتی .................. ............... .................. .................. .................. .................. 10/10/98 سه شنبه

 مرخصی ساعتی ............... 3هندسه  2عربی  2عربی  1عربی  1 عربی 11/10/98 چهارشنبه

 مرخصی ساعتی 3ریاضی  2حسابان  2زیست شناسی 2هندسه  1ریاضی  1ریاضی  14/10/98 شنبه

 مرخصی ساعتی 3نگارش  3نگارش  2نگارش  2نگارش  1نگارش  1نگارش  15/10/98 يکشنبه

 مرخصی ساعتی .................. ............... .................. .................. .................. .................. 16/10/98 دوشنبه

 مرخصی ساعتی 3زیست شناسی ریاضیات گسسته 2فارسی  2فارسی  1فارسی  1فارسی  17/10/98 سه شنبه

 مرخصی ساعتی اجتماعی اجتماعی تاریخ تاریخ سواد رسانه ای سواد رسانه ای 18/10/98 چهارشنبه

 مرخصی ساعتی 3فیزیک  3فیزیک  2ریاضی  1حسابان  1زیست شناسی 1هندسه  21/10/98 شنبه

 مرخصی ساعتی سالمت و بهداشت سالمت و بهداشت انسان و محیط انسان و محیط آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی 22/10/98 يکشنبه

 دایربودن کالس 3دین و زندگی 3دین و زندگی 2زندگیدین و   2دین و زندگی 1دین و زندگی 1دین و زندگی 23/10/98 دوشنبه

 دایربودن کالس .................. ............... .................. .................. .................. .................. 24/10/98 سه شنبه

 دایربودن کالس 3انگلیسی  3انگلیسی  زمین شناسی زمین شناسی 1انگلیسی  1انگلیسی  25/10/98 چهارشنبه

 دایربودن کالس 3فارسی  3فارسی  2شیمی  2شیمی  1شیمی  1شیمی  28/10/98 شنبه



 تذکرات مهم :

 گرامي و دانش آموزان عزيز تذکرات زير را جدی گرفته و در رعايت آنها نهايت دقت را داشته باشند: والدين

آغاز خواهد شد . افرادی که پس از ساعت مقرر حاضر شوند از صبح  45:7 ساعترأس  متحاناتکليه ا -1

 .اعت قبل از امتحان در دبيرستان حاضر باشيد سضروری است نيم امتحان محروم خواهند شد . 

 غيرموجه بوده و نمره صفر منظور خواهد شد .به هر دليل ، سال نيم غيبت در امتحانات پايان  -2

لوازم ضروری هر امتحان مانند خودکار آبي يا مشکي ، خط کش ، پرگار و .... را حتماً همراه داشته باشيد  -3

و گرفتن وسايل در جلسه  لط گيری و خودکارهای قرمز و سبز ممنوع مي باشد .و استفاده از مداد و الک غ

 امتحان از دانش آموز ديگر ممنوع مي باشد . 

و .... جداً پرهيز نمائيد ، با  موبايل ، جزوه و کتابجامدادی ، از آوردن لوازم غيرضروری مانند  -4

 متخلفين برابر آئين نامه تخلفات برخورد خواهد شد .

 .در ايام امتحانات پوشش دانش آموزان بايد طبق مقررات مدرسه باشد  -5

در صورتيکه در بين امتحانات تعطيلي ناخواسته ای رخ دهد ، امتحان روز تعطيلي متعاقباً اعالم خواهد  -6

 شد . 

 ماشين حساب ساده فقط برای امتحانات رياضي ، شيمي و فيزيک مجاز مي باشد .  -7

روزهای برگزاری امتحان ، دانش آموزان حق استفاده از توپ و وسايل ورزشي در حياط دبيرستان را در  -8

 به هيچ عنوان ندارند .

 

   آرزومنديم .زندگي مراحل در پايان موفقيت شما را در کليه ی 

 

 دبيرستان نمونه دولتي امام موسي صدر 

   


