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 شنبه

 زبان فارسی پژوهش ریاضی زیست فیزیک امتحان اول الف

 پژوهش زبان فارسی فیزیک ریاضی زیست امتحان اول ب

 +اختصاصی  +اختصاصی  ریاضی ریاضی دینی امتحان دوم الف

 +اختصاصی  +اختصاصی  ریاضی  دینی ریاضی امتحان دوم ب

 امتحان فیزیک حسابان مثلثات امتحان حسابان سوم الف

 فیزیک امتخان زیست /جبر  حسابان امتحان زیست /  مثلثات سوم ب

 تحلیلی تحلیلی فیزیک ریاضی تجربی/  امتحان هندسه زیست پایه/  گسسته چهارم

 یکشنبه

 ورزش ورزش شیمی زبان فیزیک ریاضی اول الف

 ورزش ورزش زبان شیمی ریاضی فیزیک اول ب

 مثلثات شیمی ورزش ریاضی زبان شیمی دوم الف

 شیمی مثلثات ریاضی ورزش شیمی زبان دوم ب

 ادبیات فیزیک جبر مثلثات حسابان ادبیات سوم الف

 فیزیک ادبیات مثلثات حسابان ادبیات حسابان سوم ب

   ادبیات ادبیات ریاضی تجربی/ دیفرانسیل ریاضی تجربی/  دیفرانسیل چهارم

 دو شنبه

 +اختصاصی  +اختصاصی  پرورشی ادبیات ریاضی عربی اول الف

 +اختصاصی  +اختصاصی  ادبیات پرورشی عربی ریاضی اول ب

 زبان فارسی عربی فیزیک عربی فیزیک ادبیات دوم الف

 عربی زبان فارسی عربی فیزیک ادبیات فیزیک دوم ب

 شیمی شیمی عربی فیزیک فیزیک شیمی سوم الف

 ورزش ورزش فیزیک عربی شیمی فیزیک سوم ب 

 زیست پیش/  - زیست پیش/  - شیمی شیمی عربی عربی چهارم

 شنبهسه

 زبان شیمی هندسه دینی فیزیک ریاضی اول الف

 شیمی زبان ریاضی هندسه دینی فیزیک اول ب

 ورزش ورزش شیمی فیزیک مثلثات هندسه دوم الف

 ورزش ورزش فیزیک شیمی هندسه مثلثات دوم ب

 حسابان پرورشی هندسه هندسه جبر دینی سوم الف

 پرورشی حسابان دینی زیست/ جبر  زیست /هندسه  زیست/ هندسه  سوم ب

 - - - - - - چهارم

 

 چهارشنبه

 فیزیک ریاضی ورزش هندسه +اختصاصی  +اختصاصی  اول الف

 ریاضی فیزیک هندسه ورزش +اختصاصی  +اختصاصی  اول ب

 ریاضی  +اختصاصی  پرورشی +اختصاصی  فیزیک هندسه دوم الف

  +اختصاصی  ریاضی +اختصاصی  پرورشی هندسه فیزیک دوم ب

 ورزش ورزش زبان حسابان زبان ادبیات سوم الف

 شیمی شیمی حسابان زبان ادبیات زبان سوم ب

 زبان زبان شیمی ادبیات فیزیک فیزیک چهارم

 زیست پیش/ دیفرانسیل زیست پیش/  دیفرانسیل زیست پیش/  دیفرانسیل فیزیک زیست پایه/ گسسته   دینی چهارم پنجشنبه


