
 3392-93(    دبيرستان كمال     ماه خرداد – دومداوطلبان آزاد  ) نيم سال  اول و دوم وسوم برنامه امتحانات
 ( داخلي)سوم انساني ( داخلي)سوم تجربي ( داخلي)  سوم رياضي دوم انساني دوم تجربي دوم رياضي اول عمومي مورخه روز

72/27/3131 شنبه     7دین وزندگی  7وزندگی  دین 7دین وزندگی  3دین وزندگی  

72/27/3131 یكشنبه     7زبان خارجه  7زبان خارجه  7زبان خارجه  3ریاضی  

73/27/3131 دوشنبه  //// //// //// ////    
12/27/3131 سه شنبه     3جامعه شناسی  3هندسه  3هندسه  علوم زیست وبهداشت 

13/27/3131 چهارشنبه     3تاریخ ایران و جهان  7ک وآز فیزی 7فیزیک وآز  3فیزیک وآز 

23/21/3131 نبهشپنج  //// //// //// ////    

27/21/3131 جمعه  //// //// //// ////    
21/21/3131 شنبه     ( واستان3)جغرافیا  استان و عمومی يجغرافیا استان و عمومی يجغرافیا 3مطالعات اجتماعی  

20/21/3131 یكشنبه  *روان شناسی* *تاریخ معاصرایران* *تاریخ معاصرایران* 7عربی  7عربی  7عربی  3عربی  

20/21/3131 دوشنبه     7زبان فارسی  7زبان فارسی  7زبان فارسی  3زبان فارسی  

20/21/3131 سه شنبه  //// //// //// ////    

22/21/3131 چهارشنبه  //// //// //// ////    

22/21/3131 نبهشپنج  //// //// //// ////    

23/21/3131 جمعه  //// //// //// ////    

32/21/3131 شنبه     (3) تاریخ ادبیات ایران وجهان وآز 7شیمی  7شیمی وآز  3شیمی وآز  

33/21/3131 یكشنبه  *(2و جهان) تاریخ ادبیات ایران* *آمار و مدل سازی* *مبانی رایانه* آمار و مدل سازي (3)شناسی وآز زیست آمار و مدل سازي //// 

37/21/3131 دوشنبه     آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی //// 

31/21/3131 سه شنبه     7 فارسی ادبیات 7 فارسی ادبیات 7 فارسی ادبیات 3ادبیات فارسی  

30/21/3131 چهارشنبه  //// //// //// ////    

30/21/3131 نبهشپنج  //// //// //// ////    

30/21/3131 جمعه  //// //// //// ////    

32/21/3131 شنبه     اقتصاد 7ریاضی  7ریاضی  3زبان خارجه  

 

 شويد( دقيقه قبل از شروع امتحان در محل حاضر 41 "برگزار مي شود.)لطفا 41س ساعت أدر دبيرستان دكتر مصاحب رو دوم ودروس داخلي سال سوم  ) غير نهايي  (  پايه هاي اول : امتحاناتتوجه

 همراه داشتن برگه انتخاب واحد عكسدار و كارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.- 4 نكات مهم:

 هد شد.بعنوان تقلب محسوب شده وطبق مقرارت برخورد خوا درجلسه امتحان و... mp3تلفن همراه، "استفاده از هرگونه جزوه ،كتاب ، ماشين حساب  ووسائل اضافي مخصوصا  -2                 

 .و از گرفتن اعتراضات پس از موعد مقرر معذوريماعالم و اعتراضات بالفاصله به مدت سه روز اخذ خواهد شد  22/33/4333در تاريخ نتايج امتحانات   در ضمن                                       

 مي باشد* 43/31/4333تا  33/31/4333*زمان ثبت نام ترم شهريور 
 .اعالم مي شود برگزار خواهد شد "برگزارمي شود.وبقيه دروس نهايي بوده ودرحوزه اجراء كه متعاقبا  41راس ساعت  جزو دروس امتحانات داخلي بوده كه در مكان دبيرستان دكتر مصاحب پايه سومس ستاره داردر توجه: درو

 كمال ) غير حضوري (گاهي داوطلب آزاد پسرانه ش دانشدفتر مديريت و برنامه ريزي دبيرستان و پي
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