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 ساعات درسی دبیرستان فرهنگ شهید شریفی

 1041-1041سال تحصیلی 
 

 1:01 تا 1:14 صبحگاهمراسم 
 5:41 تا 1:01 ساعت درسی اول 

 5:14 تا 5:41 استراحت اول
 14:14 تا 5:14 ساعت درسی دوم

 11:14 تا 14:14 استراحت دوم
 11:14 تا 11:14 ساعت درسی سوم

 11:11 تا 11:14 استراحت سوم
 10:14 تا 11:11 ساعت درسی چهارم
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 ( 101)  1ساجدین   کالس برنامه هفتگی

 1041-1041سال تحصیلی 
 

    

 

 منطق  1عربی  1تعلیمات دینی  1عربی  شنبه

 1ریاضی و آمار  1تربیت بدنی  1ریاضی و آمار  1نگارش  یکشنبه

 1تاریخ  آمادگی دفاعی جغرافیای عمومی دینی /دفاعی دو شنبه

 1زبان خارجه  1ریاضی و آمار  اقتصاد 1جامعه شناسی  شنبهسه 

 1علوم و فنون ادبی  1زبان خارجه  1فارسی  تاریخ/جغرافی چهار شنبه

   1علوم و فنون ادبی  تفکر و سواد رسانه پنج شنبه
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 ( 102)  2ساجدین   کالس برنامه هفتگی

 1041-1041سال تحصیلی 
 

    

 

 1عربی  1تعلیمات دینی  1عربی  منطق  شنبه

 1نگارش  1ریاضی و آمار  1تربیت بدنی  1ریاضی و آمار  یکشنبه

 دینی /دفاعی 1تاریخ  آمادگی دفاعی جغرافیای عمومی دو شنبه

 1جامعه شناسی  1زبان خارجه  1ریاضی و آمار  اقتصاد سه شنبه

 1زبان خارجه  1علوم و فنون ادبی  تاریخ/جغرافی 1فارسی  چهار شنبه

   تفکر و سواد رسانه 1علوم و فنون ادبی  پنج شنبه
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 ( 111)  1 صابرین  کالس برنامه هفتگی

 1041-1041سال تحصیلی 
 

    

 

 1زبان خارجه  1جغرافیا  1زبان خارجه  1تعلیمات دینی  شنبه

 1ریاضی و آمار  1علوم و فنون ادبی  انسان و محیط نگارش/جامعه یکشنبه

 1فلسفه  1ریاضی و آمار  1فارسی  1تاریخ  دو شنبه

 1تربیت بدنی  روان شناسی 1علوم و فنون ادبی  1ریاضی و آمار  سه شنبه

 کارگاه کارآفرینی 1عربی  تاریخ/جغرافی 1عربی  چهار شنبه

   1تعلیمات دینی  1جامعه شناسی  پنج شنبه
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 ( 112)  2 صابرین  کالس برنامه هفتگی

 1041-1041سال تحصیلی 
 

    

 

 1تعلیمات دینی  1فلسفه  1جغرافیا  1زبان خارجه  شنبه

 1علوم و فنون ادبی  نگارش/جامعه 1فارسی  انسان و محیط یکشنبه

 1تاریخ  1تعلیمات دینی  1عربی  1علوم و فنون ادبی  دو شنبه

 1ریاضی و آمار  1تربیت بدنی  1جامعه شناسی  1ریاضی و آمار  سه شنبه

 1عربی  کارگاه کارآفرینی روان شناسی تاریخ/جغرافی چهار شنبه

   1ریاضی و آمار  1زبان خارجه  پنج شنبه
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 ( 113)  3 صابرین  کالس برنامه هفتگی

 1041-1041سال تحصیلی 
 

    

 

 1تاریخ  1زبان خارجه  1فلسفه  1جغرافیا  شنبه

 کارگاه کارآفرینی انسان و محیط نگارش/جامعه 1ریاضی و آمار  یکشنبه

 1ریاضی و آمار  1علوم و فنون ادبی  1تعلیمات دینی  1عربی  دو شنبه

 1ریاضی و آمار  1علوم و فنون ادبی  1تربیت بدنی  1فارسی  سه شنبه

 1جامعه شناسی  تاریخ/جغرافی 1عربی  روان شناسی چهار شنبه

   1زبان خارجه  1تعلیمات دینی  پنج شنبه
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 ( 121)  1 صادقین  کالس برنامه هفتگی

 1041-1041سال تحصیلی 
 

    

 

 1تعلیمات دینی  مدیریت خانواده 1تعلیمات دینی  1عربی  شنبه

 1نگارش  1ریاضی و آمار  1علوم و فنون ادبی  1تربیت بدنی  یکشنبه

 1فارسی  1تاریخ  1ریاضی و آمار  1جغرافیا  دو شنبه

 تست علوم و فنون/جامعه 1زبان خارجه  سالمت و بهداشت 1زبان خارجه  سه شنبه

 1فلسفه  مطالعات فرهنگی تست فارسی 1جامعه شناسی  چهار شنبه

     پنج شنبه
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 ( 122)  2 صادقین  کالس هفتگی برنامه

 1041-1041سال تحصیلی 
 

    

 

 مدیریت خانواده 1تعلیمات دینی  1عربی  1تعلیمات دینی  شنبه

 1تربیت بدنی  1نگارش  1ریاضی و آمار  1علوم و فنون ادبی  یکشنبه

 1تاریخ  1فارسی  1جغرافیا  1ریاضی و آمار  دو شنبه

 1زبان خارجه  سالمت و بهداشت 1زبان خارجه  تست علوم و فنون/جامعه سه شنبه

 مطالعات فرهنگی 1فلسفه  1جامعه شناسی  تست فارسی چهار شنبه

     پنج شنبه

 


