
 ه دومحلمر -)ع( دبیرستان علوم ومعارف اسالمی حضرت امام محمدباقر پایه دهم جدول زمانبندی لیگ علمی

 جوایز آزمون گروه آسانآزمون  گروه سخت آزمون  مراحل آزمون

 14:30ساعت   اردیبهشت ماه  3 شنبهچهار 14:30ساعت   اردیبهشت ماه  4 شنبهپنج  زمان شروع آزمون
 

 برخی از جوایز نفرات برتر:

  تبلت 

 هارد اکسترنال 

 پاوربانک

 نمره مسمتر و..... 

 23:59ساعت   اردیبهشت ماه  3 شنبهچهار 23:59ساعت   اردیبهشت ماه  4 شنبهپنج  زمان پایان آزمون

 موارد آزمون

 سوال15          :  (و سوم دوم فصل)کتاب ریاضی

 سوال  15       :     (  9پایانتا  4)درس کتاب عربی

 سوال 15              :   (6-5-4 فصل) کتاب فارسی

 سوال  10        ( :      lesson 4و 3) کتاب زبان

 سوال  10       ( :   8 پایان تا 4 )درسکتاب منطق

 سوال  10      :  (7 پایان تا 4 درس)کتاب جغرافیا

 سوال15          :  (و سوم دوم فصل)کتاب ریاضی

 سوال15          :     (9پایانتا  4)درس کتاب عربی

 سوال 15              :   (6-5-4 فصل) کتاب فارسی

 سوال  10        ( :      lesson 4و 3) کتاب زبان

 سوال  10       ( :   8 پایان تا 4 )درسکتاب منطق

 سوال  10      :  (7 پایان تا 4 درس)کتاب جغرافیا

 تذکرات الزم:

      یابد.آزمون در ساعت و زمان مقرر شروع و خاتمه می (1

     است. دقیقه 80  آزمون زمان پاسخگویی (2

 خردادماه را تشکیل می دهد ( آزمون عالوه برجایز بخشی از نمره مستمر3

    هرداوطلب فقط حق یکبار شرکت در هرآزمون را دارد.(4

 فرمایید. حاصل قبل اطمینانرد اینترنت از پس از صحت کارک برگزار می گردد www.maaref.embschools.irدر وب سایت دبیرستان به آدرس آزمون به صورت آنالین (5

http://www.maaref.embschools.ir/


  

 

 دانش آموزعزیز

کت فرمایید مربوطه  باتوجه به گروه انتخابی خود در آزمون  این صورت نمره آن آزمون برای   شر  . شما ثبت نخواهد شد در غیر

 

 

 

 

 اسامی شرکت کنندگان 

 گروه سخت
 

 

 

 مهدی شمسمحمدجواد خطیب *  سیدامیرعلی حسینی *ابوالفضل امیدی *  ابوالفضل آقاخانی * سیدشایان احمدپور *

 

 طاها فاتحی * حسین نصیری *محسن نقلی * سیدعرفان نوربخشابوالفضل صدیقی *  مرصاد شیرکول *

 

 تمیزی فر * سیداکبر حسینی * محمدرضا حق شناسطاها ابراهیمی * سیدامیرحسین احمدیان * محمدهادی بابامیر *سجاد 

 

 محمد میثاق رضامند * علیرضا زارعی * مجتبی صادقیان * رضا طاهری * محمدامین قنبری * عرفان ملکی

 

 

 اسامی شرکت کنندگان 

 آسانگروه 

 

 ان*محمد علی خسروان * محمدمهدی غفوریان * محمد امین افشین * سیدحسین میرلوحی* محمدمهدی فالحتی 

 

 مهدی آتشی * محمدحسین اله دادیان * محمدحسن امین الرعایائی * محمدنبی صدیقی * حسین مروت *

 


