
برنامه هفتگی
مقطع متوسطه یک

پایه های هفتم، هشتم و نهم

مجتمع آموزشی تقوا
1399-1400سال تحصیلی 



1/کالس هفتم

روز
9تا 7:40

زنگ اول 
10:40تا 9:20

زنگ دوم 
12:20تا  11

زنگ سوم 
14تا 12:40

زنگ چهارم 

هنرزبان ترمیک عربیریاضیشنبه

یکشنبه
کتابخوانی 

روانشناسی 
آزمون/ مشاوره مطالعات 

زبان
(پرورشو آموزش )

ریاضی فارسی زبان ترمیکدینی دوشنبه

سه شنبه
شیمی

مطالعات
زمین/ فیزیک زیست ریاضی 

فارسی ریاضی زبان ترمیک---چهارشنبه

------------پنجشنبه



2/کالس هفتم

روز
9تا 7:40

زنگ اول 
10:40تا 9:20

زنگ دوم 
12:20تا  11

زنگ سوم 
14تا 12:40

زنگ چهارم 

هنرزبان ترمیک ریاضیعربیشنبه

مطالعات یکشنبه
کتابخوانی 

روانشناسی
زبان

(پرورشو آموزش )
آزمون/ مشاوره 

فارسی ریاضی  زبان ترمیکزیستدوشنبه

زمین/ فیزیک سه شنبه
شیمی

مطالعات 
---ریاضی 

ریاضی فارسی زبان ترمیکدینیچهارشنبه

------------پنجشنبه



1/کالس هشتم
روز

9تا 7:40
زنگ اول 

10:40تا 9:20
زنگ دوم 

12:20تا  11
زنگ سوم 

14تا 12:40
زنگ چهارم 

عربیریاضی زبان ترمیکزمین/ فیزیک شنبه

یکشنبه
روانشناسی

کتابخوانی
زبان

(پرورشو آموزش )
فارسیمطالعات 

زبان ترمیکزیستریاضی آزمون/ مشاوره دوشنبه

ریاضیسه شنبه
مطالعات 

شیمی
ریاضیفارسی

زبان ترمیکهنردینیریاضی چهارشنبه

------------پنجشنبه



2/کالس هشتم
روز

9تا 7:40
زنگ اول 

10:40تا 9:20
زنگ دوم 

12:20تا  11
زنگ سوم 

14تا 12:40
زنگ چهارم 

ریاضیعربی زبان ترمیکفارسیشنبه

یکشنبه
زبان

(آموزش و پرورش)

روانشناسی
کتابخوانی

مطالعاتفارسی 

زبان ترمیکدینیزیست ریاضیدوشنبه

سه شنبه
مطالعات

شیمی
ریاضیآزمون/ مشاوره زمین/ فیزیک 

زبان ترمیکهنرریاضی---چهارشنبه

------------پنجشنبه



1/کالس نهم

روز
9تا 7:40

زنگ اول 
10:40تا 9:20

زنگ دوم 
12:20تا  11

زنگ سوم 
14تا 12:40

زنگ چهارم 
16:20تا15

زنگ پنجم

شنبه
زبان

(پرورشو آموزش )
فارسیزبان ترمیکزمین شناسیفیزیک

---ریاضییکشنبه
کتابخوانی

روانشناسی
---هنر

فارسیزیستزبان ترمیکدینیجغرافیدوشنبه

---مطالعاتشیمیریاضی---سه شنبه

---عربیزبان ترمیکآزمون/ مشاوره ریاضیچهارشنبه

---------------پنجشنبه



2/کالس نهم
روز

9تا 7:40
زنگ اول 

10:40تا 9:20
زنگ دوم 

12:20تا  11
زنگ سوم 

14تا 12:40
زنگ چهارم 

16:20تا15
زنگ پنجم

شنبه
زبان

(پرورشو آموزش )
فارسیزبان ترمیکزمین شناسی  فیزیک

ریاضی ---یکشنبه
روانشناسی

کتابخوانی
---هنر

فارسیزیستزبان ترمیکدینیجغرافیدوشنبه

---مطالعات شیمی---ریاضیسه شنبه

---عربیزبان ترمیکریاضی آزمون/ مشاوره چهارشنبه

---------------پنجشنبه



با توجه به شرایط خاص موجود،   
بدیهی است برنامه آموزشی در جهت  

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  
منعطف می باشد و بنا به تشخیص 

شورای آموزش، ایجاد تغییر در برنامه 
.دور از انتظار نیست


