
 

 
 

 8و 7زنگ 

05:41-02:31 

03:21 

02:31 

 6و  4زنگ 

03:21-00 

 5و  2زنگ 

01:51-0:01 

 3و  0زنگ 

8:41-7:31 
 ایام هفته پایه هرشت

 جغرافیا / آمادگی دفاعی

 

 ریاضی ریاضی آزمون تربیت بدنی

هم
د

 

 شنبه

 تجربی آزمون زیست تربیت بدنی آمادگی دفاعیجغرافیا / 

 انسانی منطق کتابخوانی منطق / تربیت بدنی جغرافیا / آمادگی دفاعی

 ریاضی / آزمایشگاهآزمون دین و زندگی / زمین شناسی آزمون تربیت بدنی

 تجربی زیست دین و زندگی / زمین شناسی آزمون تربیت بدنی یازدهم

 ریاضی فارسی و نگارش فارسی و نگارش ریاضی عربی

هم
د

 

 یکشنبه

 تجربی فارسی و نگارش فارسی ونگارش ریاضی عربی

 انسانی فارسی و نگارش فارسی ونگارش ریاضی و آمار اداقتص

 ریاضی فیزیک فیزیک فارسی و نگارش فارسی و نگارش

 تجربی فیزیک فیزیک فارسی و نگارش فارسی و نگارش یازدهم

 ریاضی تفکر و سواد رسانه ای فیزیک دین و زندگی شیمی / دین و زندگی

هم
د

 

 دوشنبه

 تجربی تفکر و سواد رسانه ای فیزیک دین و زندگی شیمی / دین و زندگی

 انسانی تفکر و سواد رسانه ای جامعه شناسی دین و زندگی / دین و زندگی آزمون

 ریاضی آمار و احتمال آمار و احتمال حسابان / شیمی دین و زندگی

 تجربی ریاضی ریاضی / آزمایشگاه آزمون دین و زندگی / شیمی یازدهم

 ریاضی ریاضی ریاضی هندسه هندسه / کارگروهی

هم
د

 

 سه شنبه

 تجربی ریاضی ریاضی زیست زیست

 انسانی عربی عربی ریاضی تکمیلی هدریچ

 ریاضی هندسه هندسه عربی فیزیک

 تجربی زیست زیست عربی فیزیک یازدهم

 ریاضی شیمی شیمی ریاضی مشاوره / آزمایشگاه

هم
د

 

 چهارشنبه

 تجربی شیمی شیمی ریاضی آزمایشگاه / مشاوره

 انسانی ریاضی و آمار اقتصاد تاریخ علوم و فنون ادبی

 ریاضی حسابان حسابان شیمی شیمی

 تجربی ریاضی / آزمون کار گروهی شیمی شیمی یازدهم

 

 ریاضی فیزیک فیزیک زبان زبان

هم
د

 

 پنجشنبه

 تجربی فیزیک فیزیک زبان زبان

 انسانی آزمون جامعه شناسی / نقد فیلم زبان زبان

 ریاضی آزمون عمومی/ زبان زبان باشگاه اندیشه  / نقد فیلم اندیشه  / نقد فیلم باشگاه

 تجربی آزمون عمومی / زبان زبان باشگاه اندیشه / نقد فیلم دیشه / نقد فیلمباشگاه ان یازدهم

 برنامه هفتگی دبیرستان مهدا
انسانی( –تجربی  –دوره دوم )ریاضی  07-08یلی سال تحص   

02:21-03:54 

ار
اه

و ن
از 

نم
 


