
زبان انگلیسی)2(دین و زندگی)2(عربی، زبان قرآن )2(نگارش)2( فارسی)2(تاریخ آزمون

21 مهر
ستایشودرس1

صفحه10تاصفحه16
 

درس1)تاابتدایاعلموا(
صفحه1تاصفحه4

درس1
صفحه1تاصفحه10

)Readingدرس1)تاابتدای
صفحه15تاصفحه23

ستایشتاپایاندرس52 آبان
صفحه10تاصفحه23

 
درس1)تاابتدایالتمارین(

صفحه1تاصفحه9
درسهای1و2

صفحه1تاصفحه21
)VocabularyDevelopmentدرس1)تاپایان

صفحه15تاصفحه27

19 آبان
ستایشتاپایاندرس4
صفحه10تاصفحه37

ستایشودرس1
صفحه11تاصفحه33

درس1
صفحه1تاصفحه14

درس1تاپایاندرس3
صفحه1تاصفحه32

)Grammerدرس1)تاپایان
صفحه15تاصفحه31

درس3تاپایاندرس35 آذر
صفحه26تاصفحه49

 
درس1)ازابتدایالتمارین(تادرس2)ابتدایاعلموا(

صفحه10تاصفحه18
درسهای3و4

صفحه22تاصفحه46
)Pronuciation(تا)پایانGrammerدرس1)ازابتدای

صفحه28تاصفحه36

17 آذر
ستایشتاپایاندرس6
صفحه10تاصفحه56

ستایشتاپایاندرس2
صفحه11تاصفحه51

درسهای1و2)تاپایاناعلموا(
صفحه1تاصفحه21

درس1تاپایاندرس5
صفحه1تاصفحه60

)Writingدرس1)تاپایان
صفحه15تاصفحه41

درس6تاپایاندرس18 دی
صفحه52تاصفحه71

 
درس2)ازابتدایاعلموا(تادرس3)ابتدایاعلموا(

صفحه19تاصفحه30
درس5تاپایاندرس7
صفحه48تاصفحه86

)Conversation(تادرس2)پایانWritingدرس1)ازابتدای
صفحه37تاصفحه54

22 دی
درس6تاپایاندرس9
صفحه52تاصفحه83

درس3
صفحه54تاصفحه69

درس2)ازابتدایاعلموا(تاپایاندرس3
صفحه19تاصفحه36

درس5تاپایاندرس9
صفحه48تاصفحه111

)Reading(تادرس2)پایانWritingدرس1)ازابتدای
صفحه37تاصفحه60

6 بهمن
)آزمون بزرگ(

ستایشتاپایاندرس9
صفحه10تاصفحه83

ستایشتاپایاندرس3
صفحه11تاصفحه69

درس1تاپایاندرس3
صفحه1تاصفحه36

درس1تاپایاندرس9
صفحه1تاصفحه111

)Readingدرسهای1و2)تاپایان
صفحه15تاصفحه60

20 بهمن
درس8تاپایاندرس10
صفحه66تاصفحه89

 
درسهای3و4)تاابتدایالتمارین(

صفحه27تاصفحه43
درسهای8تا10

صفحه88تاصفحه121
)Grammerدرس2)تاپایان

صفحه49تاصفحه67

درسهای10و411 اسفند
صفحه86تاصفحه93

 
درس4

صفحه37تاصفحه52
درسهای10و11

صفحه112تاصفحه134
)Writing(تا)ابتدایVocabularyDevelopmentدرس2)ازابتدای

صفحه61تاصفحه71

18 اسفند
درس10تاپایاندرس13
صفحه86تاصفحه106

درس4
صفحه72تاصفحه83

درسهای4و5)تاابتدایحوار(
صفحه37تاصفحه58

درس10تاپایاندرس12
صفحه112تاصفحه143

)Writing(تا)پایانVocabularyDevelopmentدرس2)ازابتدای
صفحه61تاصفحه77

17 فروردین
)آزمون بزرگ(

ستایشتاپایاندرس14
صفحه10تاصفحه112

ستایشتاپایاندرس4
صفحه11تاصفحه83

درس1تاپایاندرس5
صفحه1تاصفحه62

درس1تاپایاندرس13
صفحه1تاصفحه157

)NewwordsandExpressionsدرس1تادرس3)ابتدای
صفحه15تاصفحه86

31 فروردین
درس14تاپایاندرس16
صفحه107تاصفحه135

درس5
صفحه86تاصفحه103

درس5)ازابتدایحوار(تاپایاندرس6
صفحه59تاصفحه76

درس12تاپایاندرس15
صفحه136تاصفحه179

)Grammer(تادرس3)ابتدایWhatyoulearnedدرس2)ازابتدای
صفحه78تاصفحه94

درس15تاپایاندرس1417 اردیبهشت
صفحه116تاصفحه142

 
درسهای6و7)تاابتدایاختبرنفسک)2((

صفحه63تاصفحه82
درس14تاپایاندرس17
صفحه158تاصفحه203

درس3)ازابتدایNewwordsandExpression(تا)ابتدای
)Pronunciation

صفحه87تاصفحه100

21 اردیبهشت
)آزمون بزرگ(

درس10تاپایاندرس18
صفحه86تاصفحه153

درس4تاپایاندرس6
صفحه72تاصفحه123

درس4تاپایاندرس7
صفحه37تاصفحه89

درس10تاپایاندرس18
صفحه112تاصفحه215

درس2)ازابتدایVocabularyDevelopment(تاپایاندرس3
صفحه61تاصفحه107



روان شناسیفلسفهجامعه شناسی)2(جغرافیا)2(تاریخ )2(علوم و فنون ادبی)2(ریاضی و آمار)2(تاریخ آزمون

گزاره(21 مهر فصل1)تاابتدایترکیبشرطیدو
صفحه1تاصفحه6

ستایشودرس1
صفحه10تاصفحه20

درس1
صفحه1تاصفحه12

درس1
صفحه1تاصفحه10

درس1
صفحه1تاصفحه10

بخشاول)تاپایانفلسفهچیست1(
صفحه1تاصفحه11

درس1)تاابتدایروانشناسینزدپیشینیان(
صفحه8تاصفحه22

گزاره(5 آبان فصل1)تاپایانترکیبشرطیدو
صفحه1تاصفحه7

ستایشتاپایاندرس2
صفحه10تاصفحه27

درسهای1و2
صفحه1تاصفحه18

درسهای1و2
صفحه1تاصفحه18

درسهای1و2
صفحه1تاصفحه18

بخشاول)تاپایانفلسفهوسیاست(
صفحه1تاصفحه19

درس1
صفحه8تاصفحه33

فصل1)تاپایاندرس1(19 آبان
صفحه1تاصفحه11

ستایشتاپایاندرس3
صفحه10تاصفحه36

درس1تاپایاندرس3
صفحه1تاصفحه29

درس1تادرس3)ابتدایطبقهبندینواحیآبو
هوایی(/صفحه1تاصفحه28

درس1تاپایاندرس3
صفحه1تاصفحه26

بخشاول)تاپایانفلسفهچیست2(
صفحه1تاصفحه25

درسهای1و2)تاابتدایرشداجتماعیدردوره
کودکی(/صفحه8تاصفحه50

فصل1)ازابتدایترکیبدوشرطی(تاپایانفصل3 آذر
صفحه8تاصفحه20

درسهای3و4
صفحه28تاصفحه43

درسهای3و4
صفحه19تاصفحه41

درس3
صفحه20تاصفحه36

درسهای3و4
صفحه19تاصفحه34

بخشاول)ازابتدایفلسفهواخالق(تاپایانبخش
صفحه19تاصفحه31

درس2
صفحه34تاصفحه65

فصلهای1و2)تاابتدایتابعچندضابطهای(17 آذر
صفحه1تاصفحه27

ستایشتاپایاندرس4
صفحه10تاصفحه43

درس1تاپایاندرس5
صفحه1تاصفحه52

درس1تادرس4)پایانفرسایشانحاللی(
صفحه1تاصفحه46

درس1تاپایاندرس5
صفحه1تاصفحه45

بخشاول
صفحه1تاصفحه31

درسهای1و2
صفحه8تاصفحه65

فصل2)تاپایانتابعچندضابطهای(1 دی
صفحه21تاصفحه29

درسهای4و5
صفحه38تاصفحه52

درس5تاپایاندرس7
صفحه42تاصفحه78

درسهای4و5
صفحه37تاصفحه64

درس5تاپایاندرس7
صفحه35تاصفحه64

بخشاول)ازابتدایفلسفهچیست3(تابخشدوم
)پایانآغازفلسفه(

صفحه26تاصفحه41

درسهای2و3)تاابتدایساماندهیتوجه(
صفحه34تاصفحه79

فصل2)تاپایاندرس1(22 دی
صفحه21تاصفحه33

درس4تاپایاندرس6
صفحه38تاصفحه57

درس5تاپایاندرس8
صفحه42تاصفحه88

درسهای5و6
صفحه53تاصفحه82

درس5تاپایاندرس8
صفحه35تاصفحه74

بخشدوم)تاپایانشهیدراهحکمت(
صفحه33تاصفحه62

درس2تادرس4)ابتدایعواملمؤثردرایجاد
فراموشی(

صفحه34تاصفحه98

6 بهمن
)آزمون بزرگ(

فصلهای1و2)تاپایاندرس1(
صفحه1تاصفحه33

ستایشتاپایاندرس6
صفحه10تاصفحه57

درس1تاپایاندرس8
صفحه1تاصفحه88

درس1تاپایاندرس6
صفحه1تاصفحه82

درس1تاپایاندرس8
صفحه1تاصفحه74

بخشاولودوم)تاپایانشهیدراهحکمت(
صفحه1تاصفحه62

درس1تاپایاندرس4
صفحه8تاصفحه111

فصل2)تاپایاندرس2(20 بهمن
صفحه21تاصفحه44

درسهای6و7
صفحه53تاصفحه64

درس7تاپایاندرس9
صفحه66تاصفحه100

درسهای6و7)تاابتدایصنعت(
صفحه67تاصفحه94

درس7تاپایاندرس9
صفحه56تاصفحه84

بخشدوم)ازابتدایشهیدراهحکمت(تا)ابتدای
معرفتحقیقی(

صفحه42تاصفحه68

درس4)ازابتدایعواملمؤثردرایجادفراموشی(تا
درس5)ابتداینوعنگاهبهمسئله(

صفحه98تاصفحه122

فصل2)ازابتدایتابعهمانی(تا)پایاندرس2(4 اسفند
صفحه30تاصفحه44

درسهای7و8
صفحه60تاصفحه72

درسهای9و10
صفحه89تاصفحه113

درسهای7و8)تاابتداینابرابریاقتصادی،نابرابری
فضایی(/صفحه83تاصفحه104

درسهای9و10
صفحه77تاصفحه92

گوهرهایاصیلوجاودانه(تا بخشدوم)ازابتدای
)ابتدایروحمجرد(/صفحه63تاصفحه76

درس5
صفحه112تاصفحه133

فصل2)درس2(18 اسفند
صفحه34تاصفحه44

درس7تاپایاندرس9
صفحه60تاصفحه80

درس9تاپایاندرس11
صفحه89تاصفحه124

درسهای7و8
صفحه83تاصفحه112

درس9تاپایاندرس11
صفحه77تاصفحه99

بخشدوم)گوهرهایاصیلوجاودانه(
صفحه63تاصفحه83

درس5)ازابتداینوعنگاهبهمسئله(تادرس6
)ابتدایسبکتصمیمگیریاجتنابی(

صفحه122تاصفحه146

17 فروردین
)آزمون بزرگ(

فصلهای1و2
صفحه1تاصفحه54

ستایشتاپایاندرس10
صفحه10تاصفحه89

درس1تاپایاندرس12
صفحه1تاصفحه134

درس1تاپایاندرس9
صفحه1تاصفحه126

درس1تاپایاندرس12
صفحه1تاصفحه105

بخشاولودوم)تاابتدایعلتمادی(
صفحه1تاصفحه91

درس1تاپایاندرس6
صفحه8تاصفحه157

فصل2)ازابتدایدرس3(تافصل3)پایاندرس1(31 فروردین
صفحه45تاصفحه62

درسهای10و11
صفحه82تاصفحه96

درس9تاپایاندرس14
صفحه89تاصفحه158

درسهای9و10
صفحه116تاصفحه140

درسهای12و13
صفحه100تاصفحه116

بخشدوم)اندیشمندیمنظموموشکاف(
صفحه84تاصفحه101

درس6)ازابتدایسبکتصمیمگیریاجتنابی(تا
درس7)ابتداینگرشوانواعآن(

صفحه146تاصفحه164

فصل143 اردیبهشت
صفحه55تاصفحه70

درسهای11و12
صفحه90تاصفحه110

درس12تاپایاندرس15
صفحه125تاصفحه172

درسهای10و11
صفحه127تاصفحه152

درسهای13و14
صفحه109تاصفحه125

بخشدوم)ازابتدایاندیشمندیمنظموموشکاف(
تاپایانبخش

صفحه84تاصفحه111

درسهای7و8)تاابتدایسبکزندگیوبیماری(
صفحه158تاصفحه191

21 اردیبهشت
)آزمون بزرگ(

فصل2)ازابتدایدرس2(تاپایانفصل3
صفحه34تاصفحه70

درس7تاپایاندرس12
صفحه59تاصفحه110

درس9تاپایاندرس16
صفحه89تاصفحه186

درس7تاپایاندرس11
صفحه83تاصفحه152

درس9تاپایاندرس15
صفحه77تاصفحه137

گوهرهایاصیلوجاودانه(تا بخشدوم)ازابتدای
پایانبخش

صفحه63تاصفحه111

درس5تاپایاندرس8
صفحه112تاصفحه206


