
 

 93-94برناهه اهتحانات نین ترم سال تحصیلی 

 روز و تاریخ
 پایه تحصیلی

 سوم انسانی سوم تجربی سوم ریاضی دوم انسانی دوم تجربی دوم ریاضی اول هشتن

 زتاى اًگلیسی        15/1/94شٌثِ 

 آرایِ فیسیک فیسیک اقتصاد فیسیک فیسیک فیسیک علَم 16/1/94یکشٌثِ

 عرتی عرتی عرتی عرتی عرتی عرتی عرتی عرتی 17/1/94دٍ شٌثِ 

 ریاضی ریاضی حساتاى تاریخ ایراى ٍ جْاى ریاضی ریاضی ریاضی جغرافی 18/1/94شٌثِ سِ 

 ادتیات ادتیات ادتیات ادتیات ادتیات ادتیات ادتیات ادتیات 19/1/94چْارشٌثِ 

 فلسفِ ٍ هٌطق شیوی شیوی جاهعِ شیوی شیوی شیوی ریاضی 22/1/94شٌثِ 

 رٍاًشٌاسی زیست ٌّدسِ تاریخ ادتیات ٌّدسِ ٌّدسِ اجتواعی هدًی 23/1/94یکشٌثِ 

 دیٌی دیٌی دیٌی دیٌی دیٌی دیٌی دیٌی دیٌی 24/1/94دٍشٌثِ 

 تاریخ ادتیات زتاى فارسی زتاى فارسی زتاى فارسی زتاى فارسی زتاى فارسی زیست تاریخ 25/1/94سِ شٌثِ 

 جاهعِ زهیي جثر جغرافی جغرافی جغرافی زتاى فارسی قرآى 26/1/94چْارشٌثِ

 تاریخ ایراى ٍ جْاى زتاى زتاى  زیست  زتاى زتاى 29/1/94شٌثِ 

 جغرافی   زتاى زتاى زتاى   30/1/94یکشٌثِ 



 

 

 

 هباحث اهتحان نین ترم

 پایه هشتن

 7فصل  :تاریخ

 6ٍ لغات درس5ٍ 4درس:زبان انگلیسی

 13ٍ 12درس : دینی

 

 

 

 اول پایه

 
 15ٍ 14درس : دینی

 3فصل :  اجتماعی

 7ٍ  6ٍ  5درس : زبان

قَاعد جولِ فعلیِ، قَاعد هعرب ٍ :  عربی 

هثٌی، قَاعد ضویرّا، ترجوِ درس ّای 

 هرتثط تا قَاعد

 

 

 

 

 دومپایه 

 
 15ٍ  14درس : دیٌی

 16ٍ  15درس : تاریخ ایراى ٍ جْاى

 4ٍ  5درس : زتاى

قَاعد حرٍف : عرتی ریاضی ٍ تجرتی

هشثِْ، تجسیِ ٍ ترکیة، افعال ًاقصِ، 

هعلَم ٍ هجَْل، اعراب فعل هضارع، 

 اعراب اسن

قَاعد حرٍف هشثِْ، افعال : عرتی اًساًی

ًاقصِ، هقارتِ، هعلَم ٍ هجَْل، اعراب 

 رع، اعراب اسن، تجسیِ ٍ ترکیةفعل هضا

 5ٍ 4ٍ  3فصل : فیسیک 

ٍ 11ٍ 10درس: جغرافی ریاضی ٍ تجرتی

12 

 

 

 

 

 سومپایه 

 
 15ٍ  14درس : دیٌی تجرتی، ریاضی

 13ٍ  12درس : جغرافی اًساًی 

استثٌاء، هٌادی، تویس، : اًساًیعرتی 

 10ٍ  9ترجوِ درس 

استثٌاء، حال، : عرتی تجرتی ٍ ریاضی

تویس، تجسیِ ٍ ترکیی هتي ّای تعییي 

شدُ تعٌَاى تکلیف عید، ترجوِ ّواى 

 هتي ّا

 کل کتاب: حسایاى

 کل کتاب: جثر

 کل کتاب: ٌّدسِ 

 توام توریي ّا عکس دار کتاب :زتاى سَم

 


