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 تهران 61دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی منطقه 

 6911-6011برنامه امتحانات خرداد ماه 

 ردیف روز تاریخ دهم یازدهم دوازدهم توضیحات

 1 دو شنبه 22/22/1022 1تعلیمات دینی  2تعلیمات دینی   

 2 سه شنبه 22/22/1022   3تعلیمات دینی  

 3 چهار شنبه 22/22/1022 1 تاریخ 2تاریخ   

 0 پنجشنبه 32/22/1022 تفکر و سواد رسانه کارگاه کار آفرینی 2فلسفه  

 5 جمعه 31/22/1022    

 6 شنبه 21/23/1022 منطق 1فلسفه  

 2 یکشنبه 22/23/1022   سالمت و بهداشت 

 2 دو شنبه 23/23/1022 1زبان خارجه  2زبان خارجه   

 2 سه شنبه 20/23/1022   3جامعه شناسی  

 12 چهار شنبه 25/23/1022 1عربی 2عربی  

 11 پنجشنبه 26/23/1022 1نگارش  2نگارش  3عربی  

 12 جمعه 22/23/1022    

 13 شنبه 22/23/1022 1علوم و فنون ادبی  2علوم و فنون ادبی   

 10 یکشنبه 22/23/1022   3ریاضی و آمار  

 15 دو شنبه 12/23/1022 1جغرافیا  2جغرافیا   

 16 سه شنبه 11/23/1022   3علوم و فنون ادبی  

 12 چهار شنبه 12/23/1022 1جامعه شناسی  2جامعه شناسی    

 12 پنجشنبه 13/23/1022 دفاعیآمادگی  انسان و محیط 3جغرافیا  

 12 جمعه 10/23/1022    

 22 شنبه 15/23/1022    

 21 یکشنبه 16/23/1022    

 22 دو شنبه 12/23/1022 1ریاضی و آمار  2ریاضی و آمار   

 23 سه شنبه 12/23/1022   3زبان خارجه  

 20 چهار شنبه 12/23/1022 1فارسی  2فارسی   

 25 پنجشنبه 22/23/1022    

 26 جمعه 21/23/1022    

 22 شنبه 22/23/1022 اقتصاد روان شناسی   3تاریخ  

 22 یکشنبه 23/23/1022    

 22 دو شنبه 20/23/1022   3فارسی  

 

 تذکرات:
 .برگزار می گردد www.quiz24.irدر سامانه  10:22شروع آزمون ها در پایه دهم و یازدهم راس ساعت  -1

 عکس ارسال می گردد. و با فرمتدست نویس در پاسخنامه  بصورتپاسخ تمامی سواالت باید در سامانه تایپ شود بجز درس ریاضی  که  -2
 اطمینان حاصل کنید. (یا کامپیوتر ،تبلت لب تاپ  ) گوشی ، قبل از شروع امتحانات از سالم بودن دستگاه خودحتما  -3
 تهیه فرمائید. ها  آزمونشرکت در اینترنت پر سرعت  و شارژ کافی برای  ، قبل از شروع آزمونحتما  -0
  زمان آزمون خود را درست مدیریت کنید چون امکان تمدید آن وجود نخواهد داشت. -5

و یا با مشاور تحصیلی پایه  خود ) آقای باجالن  55331612یا  55331616در صورت بروز مشکل به هر دلیل در زمان آزمون ها با شماره تلفن دبیرستان  -6
 تماس بگیرید . و مشکل را قبل از اتمام وقت بر طرف کنید. 221-21235226به تلفن  20بانی کویز پایه دهم و آقای پرک پایه یازدهم( و یا با پشتی
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