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دينيدينيدينيدينيدينيدينيديني و زندگيديني و زندگيديني و زندگي99/10/1دو شنبه 

ادبیاتادبیاتادبیاتعربيعربيعربيزبان انگلیسيزبان انگلیسيزبان انگلیسي99/10/3چهارشنبه

بهداشتبهداشتبهداشت------فلسفه------فنون ادب فارسي99/10/4پنج شنبه

شیميشیميفنون ادبفیزيكفیزيكروان شناسيهندسه1زيستاقتصاد99/10/6شنبه

زبان انگلیسيزبان انگلیسيزبان انگلیسيفارسيفارسيفارسيعربيعربيعربي99/10/8دوشنبه

2حسابانرياضيرياضيشیميشیميرياضي و آمارفیزيكفیزيكمنطق99/10/10چهارشنبه

فیزيكفیزيكتاريخ1حسابانرياضيجامعه شناسيشیميشیميتاريخ99/10/13شنبه

عربيعربيعربيزبان انگلیسيزبان انگلیسيزبان انگلیسيادبیات فارسيادبیات فارسيادبیات فارسي99/10/15دوشنبه

گسسته---جامعه  شناسيآمار و احتمال---علوم و فنون ادبيجغرافیاجغرافیاجغرافیا99/10/17چهارشنبه

هندسهزيستجغرافیاهندسهزيستجغرافیارياضيرياضيرياضي99/10/19جمعه

علوم اجتماعيعلوم اجتماعيفلسفهزمین شناسيزمین شناسيتاريخآز ف شآز ف شجامعه شناسي99/10/21يك شنبه

.اگر نه کجا ارسال شود.  شخصی تان ارسال می شودpvپس از اتمام امتحان های خارج لرنیتو جواب آن برای شما در واتساپ به 
                                                                                                                                                                           با تشکر 

همکار محترم خدا قوت، احتراما نظر به این که نحویه برگزاری امتحان درس شما به عهده جنابعالی می باشد،
:به اساتید ارجمند

:خواهشمندم یک روز قبل از امتحان درس مربوطه موارد زیر را حتما در گروه  واتساپ مدرسه برای شاگردان دقیقا معلوم نمایید
و یا واتساپ . . . لرنیتو، شاد، : امتحان در کجا است

چنانچه امتحان خارج از لرنیتو است پاسخ نامه تستی نیاز دارد یا تشریحی

. ارسال نماییدواتساپ دبیر محترم در پی ویآن را  به . مجددا اعالم می شود پس از پایان امتحان چناچه الزم است  پاسخ امتحان برای دبیر محترم ارسال شود
دفتر مدرسه-موفقیت شما آرزوی ماست.                                  غیبت در امتحان پایانی به منزله نمره صفر تلقی می شود

امتحانات تستی یا تشریحی یا ترکیبی است و چنانچه نیاز به ارسال پاسخ نامه به دبیر محترم باشد حتما  قبل از عکس گرفتن مشخصات خود را  باالی  همه ی صفحات پاسخ نامه  بنویسید

1399برنامه امتحانات دی ماه -12منطقه- دبیرستان هیات امنایی شهید باهنر-بسمه تعالی

 دی از زنگ دوم21شروع کالس از روز یک شنبه 
.با ذکر و یاد خداوند متعال وبا توکُّل به باری تعالی آرامش قلبی خود را افزایش دهید

.می باشد صبح 10ساعت شروع امتحانات تمامی پایه ها 
. قبل از شروع آن در فضای مجازی حاضر باشیددقیقه15 با توجه به این که این امتحانات به صورت مجازی برگزار می شود؛ حداقل

.مکان امتحان عالوه بر لرنیتو ؛ ممکن است در واتساپ و شاد هم باشد؛ و البته  روز قبل امتحان مکان دقیق و نحویه پاسخگویی به امتحان توسط دبیرمحترم اعالم می شود: توجه

 (نام و نام خانوادگی و کالس)مشخصات خود یعنی  


