
 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 1کالس دهم تجربی 
  1 2 3 4 

 ریاضی  فیزیک فارسی  شنبه 
 ریاضی    

 شیمی  انگلیسی جغرافی  تربیت بدنی  یکشنبه 

 فیزیک زیست زیست تفکر  دوشنبه 

 زبان      دفاعی      دفاعی  عربی   شیمی  سه شنبه 

 دینی نگارش  آزمایشگاه ریاضی  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 2تجربی کالس دهم 
  1 2 3 4 

 زبان          ریاضی     انگلیسی ریاضی  فیزیک شنبه 

 تربیت بدنی  جغرافی  شیمی  عربی  یکشنبه 

 زیست فیزیک دینی زیست دوشنبه 

 شیمی   دفاعی  تفکر  سه شنبه 
 دفاعی  

 نگارش  آزمایشگاه ریاضی  فارسی  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 1کالس دهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 فیزیک  نگارش  فارسی  دینی شنبه 

 ریاضی               شیمی  ریاضی  جغرافی  یکشنبه 

 دفاعی                   زبان   تفکر  فیزیک انگلیسی دوشنبه 

 تربیت بدنی  ریاضی  شیمی  دفاعی  سه شنبه 

 آزمایشگاه عربی  فیزیک هندسه چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 2کالس دهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 فیزیک      زبان       نگارش  فیزیک فارسی  شنبه 

 ریاضی             دفاعی  ریاضی  تربیت بدنی  شیمی  یکشنبه 

 دینی فیزیک انگلیسی دفاعی  دوشنبه 

 تفکر  جغرافی  ریاضی  شیمی  سه شنبه 

   هندسه عربی  آزمایشگاه چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 3کالس دهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 شیمی  تربیت بدنی  شیمی  فیزیک شنبه 

 هندسه آزمایشگاه ریاضی  یکشنبه 
 دفاعی                 

 زبان           فیزیک  انگلیسی دفاعی  فیزیک دوشنبه 

 تفکر  جغرافی  ریاضی  سه شنبه 
 ریاضی    

 عربی  نگارش  فارسی  دینی چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 4کالس دهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 نگارش  فیزیک دینی انگلیسی شنبه 

 زبان           ریاضی  آزمایشگاه ریاضی  شیمی  یکشنبه 

 فیزیک       دفاعی  دفاعی  تفکر  تربیت بدنی  دوشنبه 

 شیمی  ریاضی  هندسه جغرافی  سه شنبه 

   فیزیک نگارش  عربی  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 1کالس یازدهم تجربی 
  1 2 3 4 

 زیست فارسی  ریاضی  شنبه 
 نگارش                      

 فیزیک تاریخ ریاضی   فیزیک یکشنبه 

 شیمی  محیط زیست  دینی دوشنبه 
 آزمایش              

 ریاضی              زبان  عربی  انگلیسی زیست سه شنبه 

 تربیت بدنی  کارآفرینی  زمین شناسی  شیمی  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 2کالس یازدهم تجربی 
  1 2 3 4 

 ریاضی  زیست فارسی  شنبه 
 

 نگارش 

 عربی  انگلیسی فیزیک ریاضی  یکشنبه 

 تربیت بدنی  دینی محیط زیست  شیمی  دوشنبه 

 زبان            ریاضی تاریخ کارآفرینی  فیزیک سه شنبه 

 زمین شناسی  شیمی  زیست چهارشنبه 
 

 آزمایشگاه

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 3کالس یازدهم تجربی 
  1 2 3 4 

 نگارش          ریاضی  ریاضی  زمین شناسی  زیست شنبه 

 تاریخ انگلیسی شیمی  دینی یکشنبه 

   فیزیک محیط زیست  کارآفرینی  دوشنبه 

 زبان       آزمایش   شیمی   ریاضی  تربیت بدنی  سه شنبه 

 فارسی  عربی  زیست فیزیک چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 1کالس یازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 شیمی   فارسی  شیمی  شنبه 
 نگارش   

 عربی  حسابان  آمار تاریخ یکشنبه 

 فیزیک   -آز  محیط زیست  تربیت بدنی  فیزیک دوشنبه 

 زبان   کارآفرینی  حسابان  انگلیسی سه شنبه 

 فیزیک هندسه دینی زمین شناسی  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 2کالس یازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 دینی انگلیسی حسابان  تربیت بدنی  شنبه 

 شیمی  فیزیک تاریخ آمار یکشنبه 

 هندسه کارآفرینی  محیط زیست  دوشنبه 
 آزمایش 

 عربی  شیمی  حسابان  سه شنبه 
 زبان 

 زمین شناسی  فارسی  فیزیک فیزیک          نگارش  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 3کالس یازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 فارسی  دینی زمین شناسی  شنبه 
 زبان 

 آمار فیزیک انگلیسی حسابان  یکشنبه 

 محیط زیست  هندسه شیمی  دوشنبه 
 نگارش 

 عربی  حسابان  فیزیک تاریخ سه شنبه 

 شیمی  تربیت بدنی  کارآفرینی  چهارشنبه 
 آزمایش 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 4کالس یازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 شیمی  زمین شناسی  انگلیسی دینی شنبه 

 زبان   آزمایش  آمار حسابان  عربی  یکشنبه 

   تربیت بدنی  شیمی  هندسه دوشنبه 

 محیط زیست  فیزیک تاریخ حسابان  سه شنبه 

 کارآفرینی  فیزیک فارسی  نگارش         فیزیک  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 1کالس دوازدهم تجربی 
  1 2 3 4 

   دینی تربیت بدنی  شیمی  شنبه 

 فارسی  عربی  انگلیسی ریاضی  یکشنبه 

 شیمی  نگارش  فیزیک مدیریت دوشنبه 

 زیست انگلیسی زیست ریاضی  سه شنبه 

   اجتماعی فیزیک بهداشت  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 2کالس دوازدهم تجربی 
  1 2 3 4 

 ریاضی  انگلیسی شیمی  بهداشت  شنبه 

 مدیریت دینی فارسی  اجتماعی یکشنبه 

   فیزیک انگلیسی ریاضی  دوشنبه 

   نگارش  تربیت بدنی  عربی  سه شنبه 

 شیمی  فیزیک زیست زیست چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 3کالس دوازدهم تجربی 
  1 2 3 4 

 زیست ریاضی  نگارش  بهداشت  شنبه 

 مدیریت فارسی  دینی انگلیسی یکشنبه 

 فیزیک شیمی  ریاضی  فیزیک دوشنبه 

   زیست انگلیسی عربی  شنبه سه 

   تربیت بدنی  شیمی  اجتماعی چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 1کالس دوازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 گسسته  دینی حسابان  انگلیسی شنبه 

 بهداشت  شیمی  عربی  هندسه یکشنبه 

 مدیریت انگلیسی فیزیک فارسی  دوشنبه 

   حسابان  شیمی  نگارش  سه شنبه 

   اجتماعی فیزیک تربیت بدنی  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 2کالس دوازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 فیزیک نگارش  انگلیسی گسسته  شنبه 

 دینی عربی  هندسه شیمی  یکشنبه 

 بهداشت  فیزیک شیمی  انگلیسی دوشنبه 

   تربیت بدنی  فارسی  حسابان  سه شنبه 

   حسابان  اجتماعی مدیریت چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 3کالس دوازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 نگارش  شیمی   دینی فارسی  شنبه 

 تربیت بدنی  هندسه عربی  انگلیسی یکشنبه 

   گسسته  فیزیک اجتماعی دوشنبه 

 مدیریت حسابان  حسابان  انگلیسی سه شنبه 

   بهداشت  فیزیک شیمی  چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 

 

  



 ی هفتگی نامهبر 
 دبیرستان ماندگار و نمونه دولتی هراتی 

 1401-1402 حصیلیتسال  
 

 4کالس دوازدهم ریاضی 
  1 2 3 4 

 تربیت بدنی  گسسته  حسابان  دینی شنبه 

   شیمی  انگلیسی فارسی  یکشنبه 

 حسابان   بهداشت  نگارش  فیزیک دوشنبه 

 اجتماعی انگلیسی عربی   شیمی  سه شنبه 

   مدیریت هندسه فیزیک چهارشنبه 

         پنج شنبه 

 


