
 

 

 تهران 61 منطقه شریفی شهید فرهنگ دبیرستان
 2042-2041ی تحصیل سال)ماه دی( اول نیمسال امتحانات برنامه 

 

 

 :تذکرات
 .در دبیرستان حاضر باشند 03:4دانش آموزان باید ساعت صبح برگزار می گردد.  8امتحانات راس ساعت  -2
 .به زمان امتحانات توجه کنیدمی گردد برنامه جدید برگزار امتحانات بر اساس  -1
 .نمایید استفاده آبی خودکار از فقط سواالت به ادند پاسخ برای -:
 .نمایید اجتناب ... و موبایل - دستی کیف مانند اضافی وسایل داشتن همراه از -0

 .است الزامی آزمون مراحل تمام در بهداشتی های پروتکل رعایت  5-
 .باشد می ممنوع اکیدا گیر غلط الک و مداد - سبز - مشکی - قرمز های خودکار از استفاده -6

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم تاریخ روز ردیف

 :تاریخ 1تاریخ  منطق :204202404 شنبه 2
 مدیریت خانواده 1نگارش  آمادگی دفاعی 2042024040 یکشنبه 1
 1فلسفه 1فارسی  اقتصاد 2042024045 دوشنبه :
 -- -- -- 2042024046 سه شنبه 0

 :دینی 1ریاضی و آمار  2عربی 2042024040 چهارشنبه 5
 تحلیل فرهنگی انسان و محیط زیست 2دینی  2042024048 پنجشنبه 6
       2042024041 جمعه 0

 تعطیل به علت آلودگی هوا 2042024024 شنبه 8

 تعطیل به علت آلودگی هوا 2042024022 یکشنبه 1

 تعطیل به علت آلودگی هوا 2042024021 دوشنبه 24

 تعطیل به علت آلودگی هوا :204202402 سه شنبه 22

 تعطیل به علت آلودگی هوا 2042024020 چهارشنبه 21

 :عربی 1علوم و فنون ادبی   2زبان انگلیسی 2042024025 پنجشنبه :2
       2042024026 جمعه 20

 :علوم و فنون ادبی روانشناسی 2علوم وفنون ادبی 2042024020 شنبه 25
 سالمت و بهداشت 1جامعه شناسی 2نگارش 2042024028 یکشنبه 26
 -- -- -- 2042024021 دوشنبه 20

 :جغرافی 1جغرافیا 2فارسی 2042024014 سه شنبه 28
 -- -- -- 2042024012 چهارشنبه 21

 :فارسی 1دینی  2جغرافیا 2042024011 پنجشنبه 14
       :204202401 جمعه       12

 :زبان انگلیسی 1زبان انگلیسی  2تاریخ 2042024010 شنبه 11
 :نگارش کارگاه کار آفرینی و تولید تفکر  و سواد رسانه ای 2042024015 یکشنبه :1
 :جامعه شناسی 2فلسفه 2جامعه شناسی  2042024016 دوشنبه 10
 --  --  --  2042024010 سه شنبه 15

 :ریاضی 1عربی 2ریاضی  2042024018 چهارشنبه 16


