
 

 

 
 مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

 حوزه علمیه قم معاونت آموزش

 بسمه تعالي

 مدارس علمیه 69 شهریور ماه تجدیدیبرنامه امتحانات کتبي 

 95 -96سال تحصیلي  1ـ6های مدیریت حوزه علمیه قم پایه تحت پوشش 

 

 

 
 

 تاریخ ایام هفته ردیف
 درس

 ارتقایي
 پایه

 صبح
 پایه

 صبح
 پایه

 عصر

9:30-8 12-10:30 19-17:30 

 نيمسال دوم 26/05/96 شنبه پنج 1
 * 2بخش 2نحو 2 صرف 1 2بخش 4نحو 3

 2بخش 2اصول  5 2بخش 1اصول 4 2بخش 3اصول 6

 نيمسال دوم 28/05/96 شنبه 2
 2بخش *2منطق  2 1نحو 1 * 2بخشبالغت  3

 2بخش 3فقه  5 2بخش 1فقه  4 2بخش 5فقه 6

 نيمسال دوم 30/05/96 شنبهدو  3
 * 2بخش 3نحو  2 احگام 1 2بخش 5نحو 3

 2بخش 4فقه  5 2بخش 2فقه  4 2بخش  6فقه 6

 دومنيمسال  02/06/96 شنبه پنج 4
 *3منطق  2 1منطق  1 2بخش 3عقاید 3

 2بخش 5عقاید 5 2بخش 4عقاید 4 فلسفه 6

     تجزیه ترکيب 3 نيمسال دوم 03/06/96 جمعه 5

 نيمسال دوم 04/06/96 شنبه 6
 2قرآن  2 1 قرآن 1 3قرآن 3

 5قرآن  5 4قرآن  4 علوم قرآن* 6

 دومنيمسال  06/06/96 دو شنبه 7
 2تاریخ  2 1تاريخ  1 3تاریخ 3

 5تاریخ  5 4تاریخ 4 علوم حدیث 6

 تذكرات:  

 .از كل محدوده اعالم شده، مطابق آيين نامه آموزشي از طرف اين معاونت طرح و ارسال خواهد شد 6تا  3سؤاالت پايه هاي  .1

 توسط مدرسه طرح خواهد شد. 2و1هاي سؤاالت پايه .2

 سؤال جداگانه اي طرح خواهد شد.مشخص شده اند داراي دو متن مي باشند و از هركدام   دروسي كه با عالمت * *

 توسط مدرسه انجام خواهد شد.هاي پايه كليه تصحيح اوراق امتحاني  .3

 افرادي كه در امتحانات نيم سال دوم تجديد شده و يا غيبت موجه داشته اند، مي توانند در امتحانات شهريور ماه شركت نمايند. .4

حذف گرديده، مجاز به شركت در امتحان آن درس نمي  درس آنان نامهينافرادي كه به دليل غيبت بيش از حد مجاز مذكور در آي .5

 باشند و بايد سال آينده مجددا در كالس آن درس شركت نمايند.

 باشد.طبق آئين نامه آموزشي مي 5تا  2هاي محدوده امتحانات قرآن پايه .6

و الزم است در سال آينده در كالس درس شركت  غايبين غيرموجه در امتحانات خرداد حق شركت در امتحانات شهريور را نداشته .7

 و مجددا  طبق ضوابط امتحان دهند.

 باشد.آوردن هرگونه كيف، كتاب، جزوه، تلفن همراه و غيره ... ممنوع مي .8

 (دقيقه قبل از شروع جلسه بسته خواهد شد 5)درب جلسه دقيقه پيش از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند. 15طالب محترم الزم است  .9

 در صورت عدم شركت در امتحان و يا انصراف، در كار نامه نمره صفر منظور خواهد شد. .10

دقيقه  60دقيقه و ساير دروس  90مدت زمان امتحان دروس ادبيات )صرف، نحو، تجزيه وتركيب، منطق، بالغت(، فقه و اصول   .11

 .باشدمي

 


