
  1401- 1402برنامه هفتگی سال تحصیلی 
  

الس
ک

  

  چهارشنبه  شنبه سه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه

1/7  

  ریاضی  ورزش  زبان  پیام  مطالعات  عربی  فارسی
  قرآن

  مطالعات  فارسی  هنر
  علوم

  انشا امال  زبان  ریاضی  فن آوري  تفکر  علوم  عربی  ریاضی

 تاجدینی  حسنی  محسنی  قدمی  قدمی  خوش نقش  کریمی
  دلشاد

  قدمی  کریمی  ذبیحی
  فلندري

  عزیزي  محسنی  تاجدینی  شفیعی تاجدینی  قلندري  خوش نقش  تاجدینی

2/7  

  ورزش  زبان  ریاضی  انشا امال  عربی  فارسی  مطالعات
  علوم

  فارسی  هنر  مطالعات
  پیام

  تفکر  فن آوري  زبان  ریاضی  قرآن  عربی  ریاضی  علوم

  حسنی  محسنی  تاجدینی  عزیزي  خوش نقش  کریمی  قدمی
  قلندري

  کریمی  ذبیحی  قدمی
  قدمی

 تاجدینی  شفیعی  محسنی  تاجدینی  دلشاد  خوش نقش  تاجدینی  قلندري

1/8  

  

  زبان  ریاضی  ورزش  فن آوري  فارسی  مطالعات  عربی
  تفکر

  علوم  مطالعات  فارسی
  انشا امال

  قرآن  ریاضی  هنر  زبان  پیام  ریاضی  علوم  عربی

  محسنی  تاجدینی  حسنی  شفیعی  کریمی  قدمی  خوش نقش
 تاجدینی

  قلندري   قدمی  یکریم
  عزیزي

  دلشاد  تاجدینی  ذبیحی  محسنی  مقیمی  تاجدینی  قلندري  خوش نقش

1/9  

  علوم  ریاضی  عربی  مطالعات  فن آوري  فارسی  ریاضی
  انشا امال

  فارسی  زبان  علوم
  مطالعات

  دفاعی  هنر  ریاضی  زبان  قرآن  ورزش  پیام  عربی

  قلندري  اسالمی  نصیري  شعبانی  شفیعی  طاهري  اسالمی
  اسالمی

  طاهري  ذوالفقاري  لندريق
  شعبانی

  ح اکبري  ذبیحی  اسالمی  ذوالفقاري  نصیري  افشاري  مقیمی  نصیري

2/9  

  ریاضی  عربی  علوم  انشا امال  فارسی  ریاضی  فن آوري
  مطالعات

  زبان  علوم  فارسی
  قرآن

  دفاعی   ریاضی  زبان  هنر  مطالعات  پیام  عربی  ورزش

  یاسالم  نصیري  قلندري  اسالمی  طاهري  اسالمی  شفیعی
  اکبري

  ذوالفقاري  قلندري  طاهري
  مقیمی

  شفیعی  اسالمی  ذوالفقاري  ذبیحی  اکبري  مقیمی  نصیري  افشاري

3/9  

  عربی  علوم  ریاضی  مطالعات  ریاضی  فن آوري  فارسی
  قرآن

  هنر  فارسی  زبان
  مطالعات

  انشا امال  زبان  دفاعی   ریاضی  علوم  عربی  ورزش  پیام

  نصیري  قلندري  اسالمی  اکبري  اسالمی  شفیعی  طاهري
  نصیري

  ذبیحی  طاهري  ذوالفقاري
  اکبري

  اسالمی  ذوالفقاري  شفیعی  اسالمی  قلندري  نصیري  افشاري  مقیمی

 



  

  ) 1401 - 1402سال تحصیلی(  7,1برنامه کالسی 

  زنگ چهارم  زنگ سوم  زنگ دوم  زنگ اول  زنگ                    روز

  شنبه
  پیام  مطالعات  عربی  فارسی

  قدمیآقاي   قدمیآقاي   خوش نقشآقاي   کریمیآقاي 

  یکشنبه
  قرآن  ریاضی  ورزش  زبان

  دلشادآقاي  تاجدینیآقاي   حسنیآقاي   محسنیي آقا

  دوشنبه
  علوم  مطالعات  فارسی  هنر

  فلندريآقاي   قدمیآقاي   کریمیآقاي   ذبیحیآقاي 

  سه شنبه
  تفکر  علوم  عربی  ریاضی

 تاجدینیآقاي   قلندريآقاي   خوش نقشآقاي   تاجدینیآقاي 

  چهارشنبه
  انشا امال  زبان  ریاضی  فن آوري

  عزیزيآقاي   محسنیآقاي   تاجدینیاي آق  شفیعیآقاي 

  

  



  

  ) 1401 - 1402سال تحصیلی(  7,2برنامه کالسی 

  زنگ چهارم  زنگ سوم  زنگ دوم  زنگ اول  زنگ                روز  

  شنبه
  انشا امال  عربی  فارسی  مطالعات

  عزیزيآقاي   خوش نقشآقاي   کریمیآقاي   قدمیآقاي 

  یکشنبه
  علوم  ورزش  زبان  ریاضی

  قلندريآقاي   حسنیآقاي   محسنیآقاي   تاجدینیآقاي 

  دوشنبه
  پیام  فارسی  هنر  مطالعات

  قدمیآقاي   کریمیآقاي   ذبیحیآقاي   قدمیآقاي 

  سه شنبه
  قرآن  عربی  ریاضی  علوم

  دلشادآقاي   خوش نقشآقاي   تاجدینیآقاي   قلندريآقاي 

  چهارشنبه
  تفکر  فن آوري  زبان  ریاضی

 تاجدینیآقاي   شفیعیآقاي   محسنیآقاي   تاجدینیآقاي 

  

  



  

  ) 1401 - 1402سال تحصیلی(  8,1برنامه کالسی 

  زنگ چهارم  زنگ سوم  گ دومزن  زنگ اول  زنگ      روز 

  شنبه
  فن آوري  فارسی  مطالعات  عربی

  شفیعیآقاي   کریمیآقاي   قدمیآقاي   خوش نقشآقاي 

  یکشنبه
  تفکر  زبان  ریاضی  ورزش

 تاجدینیآقاي   محسنیآقاي   تاجدینیآقاي   حسنیآقاي 

  دوشنبه
  انشا امال  علوم  مطالعات  فارسی

  عزیزيآقاي   قلندريآقاي   قدمیآقاي   یکریمآقاي 

  ه شنبهس
  پیام  ریاضی  علوم  عربی

  مقیمیآقاي   تاجدینیآقاي   قلندريآقاي   خوش نقشآقاي 

  چهارشنبه
  قرآن  ریاضی  هنر  زبان

  دلشادآقاي   تاجدینیآقاي   ذبیحیآقاي   محسنیآقاي 

  

  

  



  

  ) 1401 - 1402سال تحصیلی(  9,1برنامه کالسی 

  زنگ چهارم  زنگ سوم  زنگ دوم  زنگ اول  زنگ             روز 

  شنبه
  مطالعات  فن آوري  فارسی  ریاضی

  شعبانی آقاي  شفیعی آقاي  طاهري آقاي  اسالمی آقاي

  یکشنبه
  انشا امال  علوم  ریاضی  عربی

  اسالمی آقاي  قلندري آقاي  اسالمی آقاي  نصیري آقاي

  دوشنبه
  مطالعات  فارسی  زبان  علوم

  شعبانی آقاي  طاهري آقاي  ذوالفقاري آقاي  لندريق آقاي

  سه شنبه
  قرآن  ورزش  پیام  عربی

  نصیري آقاي  افشاري آقاي  مقیمی آقاي  نصیري آقاي

  چهارشنبه
  دفاعی  هنر  ریاضی  زبان

  ح اکبري آقاي  ذبیحی آقاي  اسالمی آقاي  ذوالفقاري آقاي

  
  
  
  
  



  
  

  ) 1401 - 1402سال تحصیلی(  9,2برنامه کالسی 

  زنگ چهارم  زنگ سوم  زنگ دوم  زنگ اول  زنگ             روز

  شنبه
  انشا امال  فارسی  ریاضی  فن آوري

  اسالمیآقاي   طاهريآقاي   اسالمیآقاي   شفیعیآقاي 

  یکشنبه
  مطالعات  ریاضی  عربی  علوم

  اکبريآقاي   یاسالمآقاي   نصیريآقاي   قلندريآقاي 

  دوشنبه
  قرآن  زبان  علوم  فارسی

  مقیمیآقاي   ذوالفقاريآقاي   قلندريآقاي   طاهريآقاي 

  سه شنبه
  مطالعات  پیام  عربی  ورزش

  اکبريآقاي   مقیمیآقاي   نصیريآقاي   افشاريآقاي 

  چهارشنبه
  دفاعی  ریاضی  زبان  هنر

  شفیعیآقاي   اسالمیآقاي   ذوالفقاريآقاي   ذبیحیآقاي 

  
  
  
  
  
  



  
  

  ) 1401 - 1402سال تحصیلی(  9,3برنامه کالسی 

  زنگ چهارم  زنگ سوم  زنگ دوم  زنگ اول  زنگ               روز  

  شنبه
  مطالعات  ریاضی  فن آوري  فارسی

  اکبريآقاي   اسالمیآقاي   شفیعیآقاي   طاهريآقاي 

  یکشنبه
  قرآن  عربی  علوم  ریاضی

  نصیريآقاي   نصیريآقاي   قلندريآقاي   اسالمیآقاي 

  دوشنبه
  مطالعات  هنر  فارسی  زبان

  اکبريآقاي   ذبیحیآقاي   طاهريآقاي   ذوالفقاريآقاي 

  سه شنبه
  علوم  عربی  ورزش  پیام

  قلندريآقاي   نصیريآقاي   افشاريآقاي   مقیمیآقاي 

  چهارشنبه
  انشا امال  زبان  دفاعی  ریاضی

  اسالمیآقاي   ذوالفقاريآقاي   شفیعیآقاي   اسالمیآقاي 

  
  


