
 بسمه تعالی

 دبیرستان نمونه دولتی ابو علی سینا                              49-49برنامه امتحانات مستمر دوم سال تحصیلی  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

سواالت آزمون از کل                         -2دقیقه شروع خواهد شد.  5117امتحانات رأس ساعت  -1  )امید به خداوند ومطالعه کافی رمز موفقیت شماست( یادآوری:                

استفاده از الک       -9باشد می صفرغیبت غیر موجه به منزله ی نمره ی  -9کتاب بر اساس امتحانات نهایی خواهد بود ) ویژه دانش آموزان سال سوم (

 بیرستان نمونه دولتی ابو علی سینامدیریت د        و بدل کردن لوازم شخصی در جلسه ی امتحان خودداری فرمائید.  از رد -7غلط گیر ممنوع است 

 

 سوم تجربی سوم ریاضی دوم تجربی دوم ریاضی اول تاریخ روز

 9دینی 9دینی    92/1/29 شنبه

 9شیمی 9شیمی 2فیزیک  2فیزیک  1فیزیک 11/1/29 دوشنبه

 9عربی 9عربی 2عربی 2عربی 1عربی 9/9/29 چهارشنبه

 2زیست حسابان ...................... ................................ ...................... 5/9/29 شنبه 

 9ادبیات 9ادبیات  2شیمی 2شیمی 1شیمی 7/9/29 دوشنبه

 زمین 2هندسه  1هندسه 1هندسه 1دینی 2/9/29 چهارشنبه

 9فیزیک 9فیزیک 2ریاضی 2ریاضی 1ریاضی 11/9/29 یکشنبه

 9زبان فارسی 9زبان فارسی 2زبان فارسی 2زبان فارسی 1ادبیات 19/9/29 دوشنبه

 9زبان 9زبان  1زیست  جغرافیا  علوم زیست 11/9/29 چهارشنبه

 9ریاضی جبر واحتمال    12/9/29 شنبه
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