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 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه 
2 1 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 

2/7 

علوم  قرآن  عربی  ریاضی  امالء هنر  علوم     نگارش    فناوری   العات مط عربی   ریاضی  ورزش  ادبیات  تفکر

   آزمایشگاهو
  علوم   زبان  ریاضی   مطالعات  دینی 

     

1/7 

علوم  دینی   علوم   هنر  امالء ریاضی   عربی     مطالعات   فناوری  نگارش    تفکر    ادبیات  ورزش   ریاضی

   آزمایشگاهو

  ریاضی   مطالعات    زبان  علوم  قرآن عربی 

     

3/7 

علوم  هنر   ریاضی    علوم   امالء   مطالعات  عربی    نگارش   فناوری   ورزش  تفکر  ریاضی  ادبیات 

   آزمایشگاهو
  مطالعات   ریاضی   علوم   زبان  عربی  قرآن دینی 

     

0/7 

علوم  دینی   عربی  قرآن امالء  علوم  ریاضی    هنر  فناوری نگارش   عربی     مطالعات   ادبیات   ریاضی    تفکر   ورزش 

     آزمایشگاهو
  زبان  علوم مطالعات    ریاضی 

     

 قرآن   ریاضی   عربی    علوم  فناوری   مطالعات    تفکر امالء  ریاضی   ورزش  ادبیات    دینی   مطالعات  عربی  هنر    علوم     ان زب علوم ریاضی    نگارش  2/8

         

1/8 
 علوم  عربی   ریاضی   قرآن    تفکر   امالء مطالعات    فناوری   ورزش    ریاضی     دینی   ادبیات   علوم     هنر   عربی    مطالعات  ریاضی   نگارش   علوم   زبان 

         

3/8 
 ریاضی   علوم    قرآن    عربی    امالء تفکر  فناوری    مطالعات    ادبیات    دینی    ورزش     ریاضی   هنر   علوم  مطالعات   عربی   نگارش   ریاضی     زبان   علوم 

            

0/8 
  عربی    قرآن    علوم  ریاضی    مطالعات   فناوران    امالء  تفکر     دینی    ادبیات   ریاضی    ورزش  عربی   مطالعات    علوم    هنر    علوم  زبان   نگارش  ریاضی 

            

2/9 

   ریاضی  مطالعات  علوم   دفاعی 
 

 ورزش   نگارش   ریاضی  علوم    فناوری   قرآن  علوم  عربی   امالء ریاضی   مطالعات    زبان    ادبیات   هنر    دینی   عربی 

     

1/9 

  علوم   ورزش   نگارش   ریاضی   عربی    علوم   قرآن   فناوری  زبان   مطالعات    ریاضی  امالء  دینی  عربی   هنر ادبیات   علوم  دفاعی    مطالعات   ریاضی 

     

3/9 

  ریاضی  علوم   ورزش    نگارش   علوم  عربی    فناوری    قرآن   مطالعات    ن زبا امالء ریاضی   عربی    دینی    ادبیات    هنر  دفاعی   علوم   ریاضی    مطالعات

     

0/9 
  نگارش   ریاضی  علوم   ورزش  قرآن  فناوری   عربی    علوم  ریاضی   امالء زبان   مطالعات    هنر   ادبیات     عربی    دینی   مطالعات  ریاضی    دفاعی    علوم 

     


