
 

 69-69سال تحصیلی  - باقرالعلوم )ع(غیر دولتی سی دبیرستان  برنامه کال

 انسانيچهارم  رياضيچهارم  سوم انساني سوم رياضي م انسانيهد / تجربيرياضي همد ساعت ايام هفته

نبه
ش

 

 فلسفٍ   یمیش ي جُان  رانیا خیتار َىدسٍ   یسیزبان اوگل  کیسیف 1

  یرياوشىاس  یمیش مىطق   کیسیف ي جُان  رانیا خیتار  یسیزبان اوگل 2
  یشىاس خیتار  ٍیپا کیسیف  یجامعٍ شىاس  یمیش مىطق  َىدسٍ  3
 مشايرٌ ي آزمًن  ریاضی پایٍ فلسفٍ   جبرياحتمال  یجامعٍ شىاس  یمیش 4

نبه
كش

ي
 

  یاختصاص اتیادب  لیفراوسید  یعرب  یفارس ادبیات ي آمار  یاضیر  ریاضی  1
 معارف   یعمًم اتیادب  یاضیر حسابان    یعرب  یزبان فارس 2
  یاضیر معارف   یعرب  کیسیف  یزبان فارس   یاضیر 3
  یعرب  لیفراوسید  یفارس ادبیات  یسیزبان اوگل  یبدو تیترب تربیت بدوی  4

نبه
وش

د
 

 فلسفٍ   یسیزبان اوگل  یزبان فارس  یعرب  یي زودگ هید  یمیش 1
 زبان اوگلیسی   یعرب  یي زودگ هید  یمیش مىطق  آمادگی دفاعی  2
 ادبیات عمًمی  َىدسٍ تحلیلی   یسیزبان اوگل  یعرب  یعرب  یعرب 3
  یعرب  یلیَىدسٍ تحل ي جُان  رانیا خیتار  یزبان فارس اقتصاد   یعرب 4

نبه
 ش

سه
 

 یاختصاص  اتیادب شیمی   یبدو تیترب  یبدو تیترب ریاضی ي آمار   یزبان فارس 1

  یاضیر  یعمًم اتیادب آرایٍ ادبی َىدسٍ   علًم يفىًن ادبی  یي زودگ هید 2

  یعرب گسستٍ   یاضیر  یي زودگ هید یدفاع یآمادگ َىدسٍ  3

 ي اقتصاد  یاضیر گسستٍ   یعرب جبرياحتمال  ي جُان  رانیا خیتار  کیسیف 4

نبه
رش

چها
 

  یسیزبان اوگل  لیفراوسید اتیادبتاریخ  حسابان    یای عمًمی ي استانجغراف  کیسیف 1
  یجغراف  یسیزبان اوگل  یزبان فارس  کیسیف  یزبان فارس   یاضیر 2
  یعمًم اتیادب فیسیک   یسیزبان اوگل حسابان    یسیزبان اوگل ي استان  یعمًم یایجغراف 3
  علًم اجتماعی  کیسیف  یرياوشىاس معاصر خیتار اقتصاد ی /علًم يفىًن ادب  یسیزبان اوگل 4

  مشايرٌ ي آزمًن جغرافبا  مباوی کامپیًتر  یتفکر ي سًاد رساوٍ ا یاتفکر ي سًاد رساوٍ  5

 51/55 -51ساعت پنجم   ، 53/55 – 53/55ساعت چهارم  ، 51/55 – 51/51ساعت سوم  ، 51/9 -55ساعت دوم  ،  51/7 – 51/9ی آموزشی : ساعت اول :زنگ ها  زمانبندی


