
 به نام خدا

 امام موسي صدرنمونه دولتي دبيرستان 

   0011 خرداد برنامه امتحانات پایانی پایه های دهم و یازدهم  

 تاريخ روز
 صبح 01:01ساعت امتحان 

 پايه 

 دهم رياضي

 ايه پ

 دهم تجربي

 پايه

 رياضي يازدهم 

 پايه 

 تجربي يازدهم

 2شیمی  2شیمی  1شیمی  1شیمی  72/7/0011 دوشنبه

 انسان و محیط انسان و محیط .................. .................. 72/7/0011 سه شنبه

 2فارسی  2فارسی  1فارسی  1فارسی  72/7/0011 چهارشنبه

 2فیزیک   2فیزیک  1ریاضی  1ریاضی  0/3/0011 شنبه

 .................. .................. .................. .................. 7/3/0011 يکشنبه

 زمین شناسی  زمین شناسی  1نگارش  1 نگارش 3/3/0011 دوشنبه

 ................. ................. ................. ................. 0/3/0011 سه شنبه

 2عربی  2عربی  1عربی  1عربی  5/3/0011 چهارشنبه

 2زیست شناسی  2هندسه  1شناسی  زیست 1هندسه  2/3/0011 شنبه

 .................. .................. .................. .................. 2/3/0011 يکشنبه

 2دین و زندگی  2دین و زندگی  1دین و زندگی  1دین و زندگی  01/3/0011 دوشنبه

 .................. .................. .................. .................. 00/3/0011 سه شنبه

 2زبان انگلیسی  2زبان انگلیسی  جغرافیای ایران جغرافیای ایران 07/3/0011 چهارشنبه

 2ریاضی  2حسابان  1فیزیک   1فیزیک  02/3/0011 شنبهدو 

 2نگارش  2نگارش  تفکر و سواد رسانه ای تفکر و سواد رسانه ای 02/3/0011 شنبهسه 

 یختار تاریخ آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی 02/3/0011 شنبهچهار

 .................. آمار و احتمال 1زبان انگلیسی  1زبان انگلیسی  77/3/0011 شنبه



 صبح برگزار می شود .  01:01کلیه امتحانات رأس ساعت 

 تذکرات مهم :

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

 . انجام مي شود 70کوئيز سامانه امتحانات به دوصورت تشريحي وتستي در -0

 . ودبول خواهد بقابل ق 70 کوئيز سامانه درو فقط پاسخنامه فقط  -7

برای ارسال پاسخنامه است ،بامديريت زمان ازبروز  که برای هرامتحان تعيين مي شود يدقيقه از زمان ده -3

 مشکل جلوگيری شود.

علت را تلفني به  آزمونعدم حضور درانجام امتحان ، ولي دانش آموز قبل از شروع بيماری و درصورت  -0

 .وسپس گواهي پزشک را از طريق گروه مجازی مدرسه به معاون ارائه نمايدمعاون مدرسه اطالع دهد

 (...کم آوردن زمان برای ارسال و ، فتن برق خانهر ، )مثالً مشکل اينترنتدليل به هرچنانچه دانش آموزی  -5

بايد در امتحانات غايبين به صورت حضوری در  نشود ،  70کوئيز سامانه موفق به ارسال پاسخنامه در 

 دبيرستان شرکت نمايد .

)تشخيص موجه ويا غيرموجه بودن غيبت در صورت موجه بودن عدم حضور دانش آموز در انجام امتحان  -6

 . خواهد بود حضوری بصورتمدرسه ، طبق برنامه ای که اعالم مي شود امتحان در با مسؤلين مدرسه است( 

 

 

 موفق و شاد و سالمت باشيد

 تهران 0منطقه -دولتي امام موسي صدردبيرستان نمونه 

   

 

  


