
                  دبستان مهدا( 1)نرگسی اولبرنامه هفتگی پایه

 98 - 99سال تحصیلی 

 زنگ

 ایام هفته
1 2 3 4 5 6 7 8 

8558 – 7545 0558-0585 18545-18 11548-18555 12515-11558 13588 – 12515 13528- 13588 14585 – 13528 

 علوم نماز قرآن   ریاضی ریاضی فارسی فارسی شنبه

 زبان نماز زبان   فارسی فارسی آداب آداب یکشنبه

 کارگاه نماز هنر   علوم ریاضی فارسی فارسی دوشنبه

 فارسی نماز فارسی   ورزش ورزش ریاضی زبان سه شنبه

    علوم ریاضی ریاضی فارسی فارسی چهارشنبه

      می باشد. 54:01دقیقه و پایان کار مدرسه  04،  شنبهچهارروز * زنگهای درسی در 

 * هرگونه تغییراحتمالی در برنامه متعاقباً اعالم می گردد.

  



                  دبستان مهدا(  2)نرگس ی اولبرنامه هفتگی پایه

 98 – 99سال تحصیلی 
 

 زنگ

 ایام هفته
1 2 3 4 5 6 7 8 

8558 – 7545 0558-0585 18545-18 11548-18555 12515-11558 13588 – 12515 13528- 13588 14585 – 13528 

 قرآن نماز علوم   کارگاه ریاضی فارسی فارسی شنبه

 علوم نماز ریاضی   ریاضی فارسی زبان فارسی یکشنبه

 آداب نماز آداب   ریاضی ریاضی فارسی فارسی دوشنبه

 فارسی نماز زبان   ورزش ورزش زبان فارسی سه شنبه

    فارسی ریاضی علوم هنر فارسی چهارشنبه

 می باشد.      54:01دقیقه و پایان کار مدرسه  04،  شنبهچهارروز * زنگهای درسی در 

 * هرگونه تغییراحتمالی در برنامه متعاقباً اعالم می گردد.

 



                  دبستان مهدا( 3)نرگس ی اولبرنامه هفتگی پایه

 98 – 99سال تحصیلی 
 

 زنگ

 ایام هفته
1 2 3 4 5 6 7 8 

8558 – 7545 0558-0585 18545-18 11548-18555 12515-11558 13588 – 12515 13528- 13588 14585 – 13528 

 علوم نماز ریاضی   ریاضی کارگاه فارسی فارسی شنبه

 آداب نماز آداب   زبان زبان فارسی فارسی یکشنبه

 علوم نماز قرآن   ریاضی ریاضی فارسی فارسی دوشنبه

 زبان نماز ریاضی   ورزش ورزش فارسی فارسی سه شنبه

    علوم ریاضی فارسی فارسی هنر چهارشنبه

 می باشد.      54:01دقیقه و پایان کار مدرسه  04،  شنبهچهارروز * زنگهای درسی در 

 متعاقباً اعالم می گردد.* هرگونه تغییراحتمالی در برنامه 
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