
مشخص شده است. دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه می   1401-1400برنامه امتحان نهایی برنامه امتحان نهایی 

دانند که امتحانات نهایی یکی از مهم ترین امتحاناتی است که از آن ها گرفته شود و نتیجه آن نیز می تواند بر کنکور 

تاثیر آن بستگی به قوانین تعیین شده توسط سازمان سنجش خواهد داشت. ما  تحت زیادی داشته باشد. البته میزان درصد 

ردازیم و نکات مهم را در این مطلب قصد داریم به بررسی برنامه امتحان نهایی نهم و برنامه امتحان نهایی دوازدهم بپ

 .نیز بررسی کنیم. به عالوه برنامه امتحان نهایی شهریور نیز بررسی خواهد شد

سال اخیر به دلیل تغییر در شرایط مدارس و همچنین شرایط کرونا، تغییراتی را نیز در ساختار امتحانات   در یکی دو

در ادامه به تمامی شاهد بودیم که تمامی این موارد منجر به نگرانی برخی دانش آموزان شده بود. به همین دلیل ما 

ا ممکن است به وجود بیاید، پاسخ خواهیم دادسواالت شما و همچنین همه تغییراتی احتمالی که در این راست . 

توجه داشته باشید که به دلیل شرایط کرونا، امتحانات غیر حضوری نخواهد بود و تمامی امتحانات به صورت حضوری 

برگزار خواهد شد. این مورد را بسیاری از داوطلبان می پرسند و در مورد آن سوال دارند که البته در سال جاری  

نا کمرنگ تر نیز شده و به مانند سال های قبل به روزهای عادی نزدیک می شویم. در ادامه این مطلب  شرایط کرو

 .همراه ما باشید تا برنامه امتحانات و تمامی نکاتی که باید قبل از شروع امتحانات نهایی بدانید، بررسی کنیم

  

  

 :اطالعیه

ر شده و جزییات آن در ادامه آورده شده استبرنامه امتحان نهایی خرداد برای تمامی رشته ها منتش . 

  

  

 .روی لینک کلیک کنید شما برای حذفیات امتحان نهایی  1400

  

  

1401- 1401امتحان نهایی برنامه   

امتحانات نهایی برای پایه های دوم و سوم متوسطه برگزار می شود که ما در ابتدا برای پایه دوم و سپس پایه سوم را  

بررسی خواهیم کرد. تمامی دانش آموزان برای شرکت در امتحان باید کارت ورود به جلسه داشته باشند که به صورت 

ساعت از برگزاری   3جلسه چند روز قبل از برگزاری امتحانات صادر خواهد شد. پس از معمول کارت ورود به 

 .امتحان نیز سواالت منتشر شده و دانش آموزان می توانند به سواالت دسترسی داشته باشند
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 .روی لینک کلیک کنید شما برای راز موفقیت در امتحانات نهایی پایه دوازدهم و نهم

  

  

1401- 1401برنامه امتحان نهایی رشته انسانی   

 .در این قسمت همراه ما باشید تا برنامه پایه دوم متوسطه برای رشته انسانی را بررسی کنیم

  

  

1400-1401امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم رشته انسانی برنامه   

   عنوان امتحان روز و تاریخ امتحان 

1401خرداد  2دوشنبه   

)دینی، اخالق و قرآن(  3تعلیمات دینی   

( اقلیت های دینی3ادیان الهی )  

  

1401خرداد  4چهارشنبه  3عربی      

1401خرداد  7شنبه  3تاریخ      

1401خرداد ماه  9دوشنبه  3فارسی      
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خرداد ماه  11چهارشنبه 

1401 
   سالمت و بهداشت 

1401خرداد ماه  16دوشنبه  2فلسفه      

خرداد ماه  18چهارشنبه 

1401 
3زبان خارجی    

1401خرداد ماه  21شنبه  3ریاضی و آمار      

1401خرداد ماه  23دوشنبه  3جامعه شناسی      

خرداد ماه  25چهارشنبه 

1401 
3علوم و فنون ادبی     

1401خرداد ماه  28شنبه  3جغرافیا      

 .روی لینک کلیک کنید زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی شما برای

  

  

1401- 1401برنامه امتحان نهایی رشته تجربی   

  

برای رشته تجربی را بررسی خواهیم کرددر این قسمت همراه ما باشید تا برنامه پایه دوم متوسطه  . 

  

1400-1401برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم رشته تجربی   

   عنوان امتحان روز و تاریخ امتحان 

1401خرداد  2دوشنبه   

)دینی، اخالق و قرآن(  3تعلیمات دینی   

( اقلیت های دینی3ادیان الهی )  

  

1401خرداد  4چهارشنبه  3شیمی      

1401خرداد  7شنبه  3ریاضی      

1401خرداد ماه  9دوشنبه  3فارسی      

خرداد ماه  11چهارشنبه 

1401 
   سالمت و بهداشت 

1401خرداد ماه  16دوشنبه  3زیست شناسی      

خرداد ماه  18چهارشنبه 

1401 
3زبان خارجی    

1401خرداد ماه  21شنبه  3فیزیک     

1401خرداد ماه  23دوشنبه     علوم اجتماعی  

خرداد ماه  25چهارشنبه 

1401 
   عربی زبان قران 

1401خرداد ماه  28شنبه   -   
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 : اطالعیه

برگزار خواهد شد 1401/3/2صبح روز دوشنبه  10( اقلیت های دینی در ساعت 3امتحان درس ادیان الهی ) . 

  

  

 

  

  

1401-1401رشته ریاضی برنامه امتحان نهایی   

 .در این قسمت همراه ما باشید تا به بررسی برنامه امتحانات نهایی برای رشته ریاضی و فیزیک بپردازیم

  

  

1400-1401برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک   

   عنوان امتحان روز و تاریخ امتحان 

1401خرداد  2دوشنبه   
)دینی، اخالق و قرآن(  3تعلیمات دینی   
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( اقلیت های دینی3ادیان الهی )  

1401خرداد  4چهارشنبه  3شیمی      

1401خرداد  7شنبه  3هندسه      

1401خرداد ماه  9دوشنبه  3فارسی      

1401خرداد ماه  11چهارشنبه     سالمت و بهداشت  

1401خرداد ماه  16دوشنبه  2حسابان      

1401خرداد ماه  18چهارشنبه  3زبان خارجی     

1401خرداد ماه  21شنبه  3فیزیک     

1401خرداد ماه  23دوشنبه     علوم اجتماعی  

1401خرداد ماه  25چهارشنبه     عربی زبان قران  

خرداد ماه  28شنبه 

1401            
3هندسه     

  

  

  

  : اطالعیه

دوازدهم روزانه و بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های ادبیات و برنامه امتحانات نهایی پایه 

منتشر شده است و در جدول باال قرار گرفته است ۱۴۰۱علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی خرداد ماه  . 

  

  

با روزانه ها طبق جدول فوق در توجه داشته باشید دانش آموزانی که به صورت از راه دور در حال تحصیل هستند باید 

 .امتحانات شرکت کنند

  

  

 تاریخ امتحانات شهریور ماه برای دانش آموزانی که مردود شده اند

نتایج امتحانات نهایی بسیار مهم است و از آنجایی که روی نتیجه کنکور نیز تاثیر بسیاری می گذارد، باید به آن توجه  

نباشید زیرا مجدداً این فرصت  نات نمره کافی را کسب نکردید نیز، نیاز نیست نگرانویژه ای شود. اما اگر در این امتحا

به شما داده می شود که در امتحانات شهریور ماه شرکت کنید. در این قسمت ما قصد داریم نکاتی را که الزم است در  

 .رابطه با تاریخ امتحانات شهریورماه باید بدانید، بررسی کنیم

ای که برنامه شهریور ماه را منتشر می کند الزم است بدانید که این سامانه دردر خصوص سامانه   aee.medu.ir  واقع

 .شده است

  



  

 : اطالعیه 

برنامه امتحان نهایی شهریور ماه و اطالعیه های مربوط به آن از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت  

 .آموزش و پرورش اعالم می گردد

  

نیاز است بدانید برنامه امتحانات شهریور ماه هنوز منتشر نشده و به محض انتشار ما این مقاله را به   در این خصوص

 .روز رسانی خواهیم کرد

  

  

 

  

  

1401برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد ماه  

بررسی کنیمرا  1401در این قسمت همراه ما باشید تا برنامه امتحانات نهایی برای خرداد ماه  . 

 .در این خصوص الزم است بدانید که هنوز خبری مبتنی بر انتشار برنامه امتحانات نهایی پایه نهم ارائه نشده است
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 : اطالعیه

منتشر نشده و در صورت انتشار در این قسمت قرار   1401برنامه امتحانات نهایی پایه نهم و پیش دانشگاهی خرداد ماه 

 .خواهد گرفت

  

را کسب نکرده باشند، با مشکل تجدید شدن در امتحانات   1401دانش آموزانی که نمره قبولی در امتحان های نهایی 

نهایی دوازدهم و نهم مواجه می شوند. در این مواقع، امکان استفاده از تبصره تک ماده برای قبولی وجود دارد. از  

شرکت کنند ۱۴۰۱ماه طرفی دانش آموزان می توانند در امتحان نهایی خرداد  . 

  

  

1401مشاوره تجدید شدن در امتحانات نهایی دوازدهم   

از آنجایی که بسیاری از دانش آموزان هنگام شرکت در امتحانات نهایی پایه دوازدهم ممکن است نتوانند نتیجه دل خواه 

در صورت عدم قبولی شرایط  خود را بگیرند، ما در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که

دانش آموزان چه می شود و چطور می توانند از تک ماده استفاده کنند. در ادامه همراه ما باشید تا از این موارد  

 .اطالعات کافی را بدست آورید

افراد  است که این شرط در صورتی اجرا می شود که حداقل نمره ساالنه  7برای قبولی در امتحانات نهایی حداقل نمره 

باالتر باشد 10از  . 

باشد، سیستم به   10را کسب کرده اند، اگر معدل آن ها باالی  7و یا زیر   7برای افرادی که تنها یکی از دروس نمره  

تایید خواهد کردصورت خودکار نمره دانش آموز را قبول و یا  . 

ماده را نیز نداشته باشد، باید به مدرسه بگوید   اگر فردی در امتحانات نهایی خرداد قبول نشده باشد و قصد استفاده از تک

 .که قصد شرکت در امتحان های نهایی شهریور ماه را دارد

  

  

1401مشاوره تجدید شدن در امتحانات نهایی نهم   

عالوه بر پایه دوازدهم، امتحانات نهایی پایه نهم نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا دانش آموزان برای انتخاب  

 .رشته مورد نظر خود باید در امتحانات مربوط به آن درس نمره قبولی را کسب کرده باشند

کسب کنند، جزو مردود شدگان امتحان نهایی   7در صورتی که دانش آموزان پایه نهم در هر یک از درس ها، نمره زیر 

اده نمایندمی شود. در این صورت دانش آموزان می توانند از شرایط تک ماده استفپایه نهم  . 

 .اگر فردی شرایط تک ماده را نداشته باشد، باید در امتحان نهایی شهریور ماه شرکت کند 

  

  



 

  

  

 خالصه مطلب

پایه های دوم و  1401-1400ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی تمامی جزییات مربوط به برنامه امتحان نهایی 

. از آنجایی اطالعیه های مربوط به تاریخ های امتحانات نهایی نیز به شما معرفی شدسوم متوسطه بپردازیم. به عالوه 

که امتحانات نهایی می توانند تاثیر قابل مالحظه ای روی انتخاب رشته و شرایط و نتایج دانشگاه دانش آموزان داشته  

 .باشد، کسب نمره خوب در آن ها مهم است

کسب نمره قبولی نمی شوند نیز توضیح دادیم و گفتیم که چه راه هایی برای آن ها  ما شرایط را برای افرادی که موفق به 

برسند. به صورت کلی دو راه برای این دانش آموزان وجود دارد که یکی از  وجود دارد تا بتوانند به نتیجه مورد نظر 

تموارد شرکت در آزمون های شهریور ماه و دی ماه است و دومی استفاده از تک ماده اس . 

برخی دانش آموزان در رابطه با شرایط تک ماده سوال داشتند که توضیح دادیم شرایط تک ماده، برای افرادی که نمره 

دارد است، کاربرد 10نداشته و معدل آن ها باالی  10زیر  . 
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