


 روانشناسی
 2آمار  و ریاضی 2علوم فنون ادبی  2تاریخ  2جغرافیا  2جامعه شناسی  فلسفه

تاریخ و مواد 

 آزمون

روان شناسی:تعریف وروش مورد 

 مطالعه

 )تاپایان ویژگی های روش علمی(

 19تا8صفحه های

 چیستی فلسفه

 11تا2صفحه های

 فرهنگ جهانی

 )جهان فرهنگی(

 10تا3صفحه های

 ناحیه چیست

 )معناومفهوم ناحیه(

 10تا2صفحه های

 

 تاریخ شناسی

)منابع پژوهش درتاریخ اسالم وایران 

 دوران اسالمی(

 12تا2صفحه های

تاریخ ادبیات فارسی درقرن های 

 هفتم،هشتم ونهم

 12تا1صفحه های

آشنایی بامنطق واستدالل ریاضی 

 تاپایان ترکیب فصلی دوگزاره

 6تا2صفحه های

 مهر 22و21

 مورد وروش تعریف:شناسی روان

 مطالعه

 33تا8صفحه های

چیستی فلسفه/ریشه وشاخه 

 های فلسفه

 )تاپایان شاخه های فلسفه(

 15تا2صفحه های

 فرهنگ جهانی

)جهان فرهنگی،فرهنگ 

 جهانی(

 18تا3صفحه های

 ناحیه چیست

 )معناومفهوم ناحیه،انسان وناحیه(

 18تا2صفحه های

شناسی)منابع پژوهشی درتاریخ  تاریخ

اسالم وایران اسالمی،روش پژوهش 

درتاریخ،بررسی وسنجش اعتبارشواهد 

 18تا2ومدارک(صفحه های

 های درقرن فارسی ادبیات تاریخ

ونهم/ پایه های  هفتم،هشتم

 25تا12صفحه های آوایی

 ریاضی واستدالل بامنطق آشنایی

 دوگزاره فصلی ترکیب تاپایان

 7تا2صفحه های

 آبان 6و5

 روان شناسی:تعریف

 روش های مورد مطالعه/و 

 روان شناسی رشد

 )تاپایان عوامل محیطی(

 42تا8صفحه های

 چیستی فلسفه

 ریشه وشاخه های فلسفه

 فلسفه وزندگی

 27تا2صفحه های

 فرهنگ جهانی

)جهان فرهنگی، فرهنگ 

جهانی،نمونه های فرهنگ 

 (1جهانی

 26تا3صفحه های

 ناحیه چیست/نواحی طبیعی

)معناومفهوم ناحیه،انسان 

وناحیه،نواحی آب وهوایی تاپایان 

 باراش(

 27تا2صفحه های

 تاریخ شناسی/ظهوراسالم

 حرکتی تازه درتاریخ بشر

)منابع پژوهشی درتاریخ اسالم وایران 

اسالمی،روش پژوهش درتاریخ اسالم 

 درمکه(

 29تا2صفحه های

 های درقرن فارسی ادبیات تاریخ

 های پایه /ونهم هفتم،هشتم

 آوایی/تشبیه

 34تا12هایصفحه 

 آشنایی بامنطق واستدالل

 )گزاره ها و ترکیب گزاره ها(

 11تا2صفحه های

 آبان 20و19

 روان شناسی رشد

 )تاپایان رشداخالقی در دوره کودکی(

 52تا34صفحه های

فلسفه وزندگی/آغازتاریخی 

 فلسفه

 )تاابتدای سوفیست ها(

 34تا19صفحه های

 فرهنگ جهانی

)نمونه های فرهنگ 

 (2و1جهانی

 33تا19صفحه های

 نواحی طبیعی

 )نواحی آب وهوایی(

 36تا20صفحه های

 ظهوراسالم،حرکتی تازه درتاریخ بشر

)اسالم درمکه،امت وحکوکت نبوی 

 درمدینه(

 41تا20صفحه های

تشبیه/سبک شناسی قرن های 

 هفتم،هشتم ونهم

 )تاابتدای نثرسبک عراقی(

 38تا26صفحه های

 واستدالل بامنطق آشنایی

 وترکیب گزاره ها )گزاره ها

 ،«ترکیب دوشرطی»

 استدالل ریاضی(

 18تا8صفحه های

 آذر4و3

روان شناسی:تعریف وروش مورد 

 مطالعه/

 روان شناسی رشد

 65تا8صفحه های

چیستی فلسفه/ریشه وشاخه 

های فلسفه/فلسفه 

 وزندگی/آغازتاریخی فلسفه

 35تا2صفحه های

فرهنگ معاصرغرب ونظام 

نوین جهانی ودوره مباحث 

 گذشته

)باورها وارزش های بنیادین 

فرهنگ غرب ودوره مباحث 

 گذشته(

 45تا3صفحه های

 نواحی طبیعی

 ودوره مباحث گذشته

)ناهمواری ها واشکال زمین 

تاپایان فرسایش انحاللی و دوره 

 مباحث گذشته(

 46تا2صفحه های

 تارخ شناسی/ظهوراسالم،

 حرکتی تازه درتاریخ بشر

وران خلفای )تثبیت وگسترش اسالم در د

 نخستین ودوره مباحث گذشته(

 52تا2صفحه های

تاریخ ادبیات فارسی درقرن های 

هفتم،هشتم ونهم/پایه های 

آوایی/تشبیه/سبک شناسی قرن 

 )سبک عراقی(9تا7های

 41تا12صفحه های

آشنایی بامنطق واستدالل ریاضی 

 تابع

)گزاره هاوترکیب گزاره ها،استدالل 

ای ریاضی،تابع ثابت،چندظابطه 

 وهمانی تاپایان تابع ثابت(

 27تا2صفحه های

 آذر 18و17

 روان شناسی رشد

)ازابتدای ویژگی های رشد 

 دردورۀنوجوانی تاپایان درس(

 احساس،توجه،ادراک

 87تا52صفحه های

 آغازتاریخی فلسفه

 )ازابتدای سوفیست هاتا

 پایان درس(

زندگی براساس 

 اندیشه/امکان شناخت

 )تاابتدای چیستی معرفت(

 46تا34صفحه های

 

 ونظام معاصرغرب فرهنگ

 جهانی نوین

)باورها وارزش های بنیادین 

 فرهنگ غرب،

چگونگی تکوین فرهنگ 

 معاصرغرب،جامعۀجهانی(

 63تا37صفحه های

 نواحی طبیعی

)ناهمواری واشکال زمین،نواحی 

 زیستی(

 64تا37صفحه های

 ظهوراسالم،

 بشر درتاریخ تازه حرکتی

در دوران خلفای  )تثبیت وگسترش اسالم

نخستین امویان برمسند قدرت،جهان 

 اسالم درعصرخالفت عباسی(

 78تا42صفحه های

 

 های درقرن فارسی ادبیات تاریخ

ونهم)سبک  هفتم،هشتم

عراقی(/پایه های آوایی 

 (1همسان)

 50تا36صفحه های

 تابع

 )توابع ثابت،چند ظابطه ای ها

 و همانی تاپایان تابع چندضابطه ای(

 29تا22صفحه های

 دی 2و1



 تاریخ و مواد آزمون 2آمار  و ریاضی 2علوم فنون ادبی  2تاریخ  2جغرافیا  2جامعه شناسی  فلسفه روانشانسی

رشد شناسی روان  

(  رشد های ویژگی ازابتدای

درس تاپایان دردورۀنوجوانی ) 

 احساس،توجه،ادراک

 حافظه وعلل فراموشی

 111تا52صفحه های

 آغازتاریخی فلسفه/ زندگی

 براساس اندیشه/ امکان شناخت

 49تا28صفحه های

 نوین ونظام معاصرغرب فرهنگ

 جهانی

(  بنیادین های وارزش باورها

غرب، فرهنگ  

 فرهنگ تکوین چگونگی

 (معاصرغرب،جامعۀجهانی

 72تا37صفحه های

 نواحی طبیعی/نواحی انسانی

 )نواحی زیستی،

 نواحی فرهنگی(

 82تا53صفحه های

ظهوراسالم حرکتی تازه 

درتاریخ بشر/ایران از 

 وروداسالم تاپایان صفویه

 88تا42صفحه های

سبک شناسی قرن های 

هفتم،هشتم ونهم)سبک 

عراقی(/پایه های آوایی 

 (/مجاز1همسان)

 56تا36صفحه های

 تابع

 )توابع ثابت،چندضابطه ای وهمانی(

 33تا22صفحه های

 دی 23و22

 اول سال نیم دورۀ

 111تا8صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 49تا2صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 72تا3صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 82تا2صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 88تا2صفحه های

 

 دورۀ نیم سال اول

 56تا12صفحه های

 

 دورۀ نیم سال اول

 33تا2صفحه های
 بهمن 7و 6

 حافظه و علل فراموشی/

 (حل مسئله1تفکر)

)تاپایان نادیده گرفتن حل 

برای مدت زمان مسئله 

 خاصی(

 123تا88صفحه های

زندگی براساس اندیشه/امکان 

 شناخت

 ابزارهای شناختی

 57تا36صفحه های

 نوین ونظام معاصرغرب فرهنگ

جهانی/چالش های 

جهانی)جامعۀ جهانی،تحوالت 

 نظام جهانی،جهان دوقطبی(

 82تا55صفحه های

 نواحی انسانی

)نواحی فرهنگی،نواحی 

 «عتیکشاورزی وصن»اقتصادی

 تاابتدای صنعت(

 94تا68صفحه های

ظهوراسالم،حرکتی تازه 

درتاریخ بشر/ایران از ورود 

 اسالم تاپایان صفویه

 100تا66صفحه های

مجاز/تاریخ ادبیات فارسی درقرن 

 های دهم ویازدهم

 62تا51صفحه های 

 تابع

)توابع ثابت ،چند ضابطه ای وهمانی،توابع 

 پلیکانی وقدرمطلقی(

 36تا27هایصفحه 

 بهمن 21و19

 (حل مسئله1تفکر)

 133تا112صفحه های

ابزارهای شناخت/نگاهی به 

 تاریخچۀ معرفت

 تاپایان دورۀ جدید اروپا

 63تا50صفحه های

 چالش های جهانی

)جهان دوقطبی،جنگ ها 

 وتقابل های جهانی(

 90تا73صفحه های

 نواحی انسانی

کشاورزی »)نواحی اقتصادی

تجارت »اقتصادی،نواحی «وصنعت

تاابتدای «واقتصاد جهانی

 نابرابری،نابرابری قضایی(

 104تا83صفحه های

ایران از ورود اسالم تاپایان 

 صفویه

 113تا89صفحه های

 های درقرن فارسی ادبیات تاریخ

ویازدهم/پایه های آوایی  دهم

 (2همسان)

 70تا58صفحه های

 تابع

)توابع پلکانی وقدرمطلقی تاابتدای تابع 

 لقی(قدرمط

 39تا34صفحه های

 اسفند 5و4

 (2(حل مسئله/تفکر)1تفکر)

 تصمیم گیری

 148تا112صفحه های

ابزارهای شناخت/نگاهی به تاریخ 

 معرفت

 68تا50صفحه های

 چالش های جهانی

 97تا73صفحه های

 نواحی انسانی

کشاورزی »)نواحی اقتصادی

تجارت »نواحی اقتصادی«وصنعتی

 «(واقتصادجهانی

 112تا83هایصفحه 

 تاپایان اسالم ورود از ایران

 صفویه

 124تا89صفحه های

 های درقرن فارسی ادبیات تاریخ

ویازدهم/پایه های آوایی  دهم

 (/استعاره2همسان)

 78تا58صفحه های

 تابع

 )توابع پلیکانی وقدرمطلقی(

 44تا34صفحه های

 

 اسفند 19و18

 اول سال نیم دورۀ

 (4(تاپایان درس)1درس)

 111تا8هایصفحه 

 اول سال نیم دورۀ

 49تا2صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 8تاپایان درس1درس

 72تا3صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 6تاپایان درس1درس

 82تا2صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 8تاپایان درس1درس

 88تا2صفحه های

 اول سال نیم دورۀ

 6تاپایان درس1درس

 56تا12صفحه های

 دورۀ نیم سال اول

 1درس2وفصل1فصلکل 

 33تا2صفحه های

 فروردین 6و5

        



 (حل مسئله1تفکر)

 (تصمیم گیری2تفکر)

 157تا112صفحه های

 ابزارهای شناخت/

 نگاهی به تاریخچۀمعرفت/

 (1چیستی انسان)

 75تا50صفحه های

 چالش های جهانی

 103تا73صفحه های

 نواحی انسانی/نواحی سیاسی

 اقتصادی نواحی)

 «وصنعتی کشاورزی»

 تجارت»اقتصادی نواحی

،معنا ومفهوم ناحیه «واقتصادجهانی

 سیاسی

 126تا83صفحه های

 

 تاپایان اسالم ورود از ایران

 صفویه

 134تا89صفحه های

 های درقرن فارسی ادبیات تاریخ

 آوایی های پایه/ویازدهم دهم

استعاره/سبک (/2)همسان

 هندی)تاابتدای نثر دورۀهند(

 83تا58صفحه های

 تابع

 )توابع پلیکانی وقدرمطلقی،اعمال برروی توابع(

 53تا34صفحه های

 

 فروردین 18و17

 (تصمیم گیری2تفکر)

 185تا134صفحه های

 (2(و)1چیستی انسان)

 82تا70صفحه های

چالش های جهانی/بیداری 

 اسالمی وجهان جدید

)بحران های معرفتی 

 ومعنوی،سرآغازبیداری اسالمی(

 114تا98صفحه های

 سیاسینواحی 

)معناو مفهوم ناحیه ی 

 سیاسی،کشور،یک ناحیه سیاسی(

 140تا116صفحه های

 تاپایان اسالم ورود از ایران

 صفویه

 158تا125صفحه های 

سبک شناسی قرن 

)سبک هندی(/پایه 11و10های

 های آوایی همسان دولختی

 94تا80صفحه های

 تابع/آمار

 )اعمال بر روی توابع،شاخص های آماری(

 62تا45هایصفحه 

 فروردین 31و30

 انگیزه ونگرش

 روان شناسی سالمت

)تاپایان روش های مقابله 

 بافشار روانی(

 197تا158صفحه های

(/انسان،موجودی 2چیستی انسان)

 اخالق گرا

 93تا76صفحه های

 بیداری اسالمی وجهان جدید

)سرآغازبیداری اسالمی،انقالب 

اسالمی ایران؛نقطه عطف 

 بیداری اسالمی(

 122تا105صفحه های

 نواحی سیاسی

)کشور،یک ناحیه 

 سیاسی،ژئوپلیتیک(

 152تا127صفحه های

 تاپایان اسالم ورود از ایران

صفویه/اروپادرقرن های 

 وسطا وعصرجدید

 172تا135صفحه های

پایه های آوایی همسان 

 دولختی/کنایه

 107تا88صفحه های

 آمار

 )شاخص های آماری،سری های زمانی(

 66تا56صفحه های

 اردیبهشت 15و14

 دوم سال نیم دورۀ

 (8(تاپایان درس)5درس)

 206تا112صفحه های

 دوم سال نیم دورۀ

 (11(تاپایان درس)7درس)

 93تا50صفحه های

 دوم سال نیم دورۀ

 (15(تاپایان درس)9درس)

 134تا73صفحه های 

 دوم سال نیم دورۀ

 (11(تاپایان درس)7درس)

 152تا83صفحه های

 دوم سال نیم دورۀ

 (16(تاپایان درس)9درس)

 186تا89صفحه های

 دوم سال نیم دورۀ

 (12(تاپایان درس)7درس)

 107تا58صفحه های

 دورۀ نیم سال دوم

 (تاپایان فصل2(درس)2فصل)

 (3وکل فصل)

 70تا34صفحه های

 اردیبهشت  29و28

 

  



 تاریخ و مواد آزمون 2فارسی و نگارش  2عربی  2دینی  2زبان 

Understanding People 
(Get Ready/Conversation/New Words 

and Expressions) 

 23تا15صفحه های

 تفکرواندیشه:هدایت الهی

 12تا1صفحه های

 مواعظ قیّمۀ

 (1ترجمه ولغات درس)

 4تا1صفحه

 (:2فارسی)

 )ستایش،لطف خدا(

 ادبیات تعلیمی)نیکی(

 16تا10صفحه های

 مهر 22و21

Understanding People 
(Get Ready…Reading/Vocabulary 

Development) 

 27تا15صفحه های

 الهی هدایت:تفکرواندیشه

 تداوم هدایت

 24تا1صفحه های

قیّمۀ/اسم التفضیل واسم مکان/حوار فی سوق  مواعظ

 مشهد

 10تا1صفحه های

(:2)فارسی  

( خدا ستایش،لطف ) 

 نیکی،قاضی بُست()تعلیمی ادبیات

 25تا10صفحه های

 آبان 6و5

Understanding People 
(Get Ready…Vocabulary 
Development/Grammar) 

31تا15صفحه های  

 

:تفکرواندیشه  

هدایت،آخرین پیامبر الهی،تداوم هدایت  

36تا1صفحه های  

 سوق مکان/حوار فی واسم التفضیل اسم/قیّمۀ مواعظ

 مشهد/تمارین

 16تا1(صفحه های1کل درس)

 تعلیمی،ادبیات پایداری(:)ستایش،لطف خدا(،ادبیات 2فارسی)

 37تا10)امواج سند،درس آزاد(صفحه های

 (:ستایش،اجزای نوشته:ساختارومحتوا2نگارش)

 23تا11صفحه های

 آبان 20و19

Understanding People 
(Grammar…. Pronunciation) 

 36تا28صفحه های

 تفکرواندیشه

 آخرین پیامبر،معجزۀ جاویدان

 50تا28صفحه های

 

(/صناعۀ التّلمیح فی األدب 1قیّمۀ)تمارین درس مواعظ

 الفارسی

 20تا11صفحه های

 (:2فارسی)

 ادبیات پایداری

 )درامواج سند،آغازگری تنها(

 50تا27صفحه های

 آذر4و3

Understanding People 
(Get Ready…Writing) 

 45تا15صفحه های

 تفکرواندیشه

جاویدان،مسئوایت هدایت الهی،تداوم هدایت،آخرین پیامبر،معجزۀ 

 های پیامبر)ص(

 64تا1صفحه های

 سوق فی حوار/مکان واسم التفضیل اسم/قیّمۀ مواعظ

 األدب فی التّلمیح صناعۀ /1تمارین درس/مشهد

 الفارسی/اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المبالغۀ

 (2(تاپایان قواعد درس)1درس)

 24تا1صفحه هاس

یمی،ادبیات ،ادبیات تعل(خدا ستایش،لطف((:2فارسی)

 پایداری،ادبیات غنایی

 56تا10)پروردۀ عشق(صفحه های

(:ستایش،اجزای نوشته:ساختار و محتوا،گسترش 2نگارش)

 ( زمان ومکان1محتوا)

 51تا11صفحه های

 آذر 18و17

Understanding People(Writing) 
A Healthy Lifestyle 

(Get Ready/Conversation) 

 54تا37صفحه های

 تفکرواندیشه

 مسئولیت های پیامبر)ص(،پیشوای اسوه،امامت،

 تداوم رسالت

 92تا54صفحه های

 المبالغۀ/ اسم و المفعول اسم و الفاعل اسم

 عجائب المخلوقات/2تمارین درس

 34تا21صفحه های

 (:ادبیات غنایی2فارسی)

 ادبیات سفر و زندگی)در کوی عاشقان(

 74تا51صفحه های

 دی 2و1

 

  



 2زبان 
 تاریخ و مواد آزمون 2فارسی و نگارش  2عربی  2دینی 

Understanding People(Writing) 
A Healthy Lifestyle 

(Get Ready…. Reading) 

 60تا37های صفحه

 تفکرواندیشه

اسوه،امامت، ،پیشوای(ص)پیامبر های مسئولیت  

رسالت،جان وجانشین پیامبر)ص(،وضعیت فرهنگی،اجتماعی  تداوم

 رحلت رسول خدا)ص(وسیاسی مسلمانان پس از 

 118تا54صفحه های

 

المبالغۀ اسم و المفعول اسم و الفاعل اسم / 

المخلوقات/اُسلوب الشرط و  عجائب/2درس تمارین

 3أدواته/حوار فی الملعب الرّیاضی/تمارین درس

 44تا21صفحه های

(:ادبیات غنایی،ادبیات سفر و زندگی)درکوی عاشقان،ذوق 2فارسی)

 لطیف(

 85تا51صفحه های

 (شخصیت2(:گسترش محتوا)2گارش)ن

 69تا54صفحه

 دی 23و22

 مباحث نیم سال اول

60تا15صفحه های  

 

 مباحث نیم سال اول

 118تا1صفحه های

 اول سال نیم مباحث

 3تاپایان درس1درس

 44تا1صفحه های

 مباحث نیم سال اول

 85تا10(:صفحه2فارسی)

 69تا11(:صفحه2نگارش)

 بهمن 7و 6

A Healthy Lifestyle 
(Get Ready…. Grammar) 

 67تا49صفحه های

 

 تفکرواندیشه

 وسیاسی فرهنگی،اجتماعی ،وضعیت(ص)پیامبر وجانشین جان

 ،احیای ارزش های راستین(ص)خدا رسول رحلت از پس مسلمانان

 130تا96صفحه های

 فی حوار/أدواته و الشرط اُسلوب/المخلوقات عجائب

الفارسّۀ علی تأثیراللّغۀ /3درس تمارین/الرّیاضی الملعب

اللّغۀد العربیۀ/المعرفۀ و النکرۀ/ترجمۀ الفعل 

 (1المضارع)

 51تا31صفحه های

 (:ادبیات سفروزندگی2فارسی)

 ادبیات انقالب اسالمی

 )بانگ جرس(

 91تا65صفحه های

 بهمن 21و19

A Healthy Lifestyle 
(Vocabulary Development… 

Pronunciation) 

 71تا61صفحه های

 تفکرواندیشه

 احیای ارزش های راستین،جهاد در راستای والیت ظاهری

 144تا122صفحه های

 و المعرفۀ/العربیۀ اللّغۀد علی الفارسّۀ تأثیراللّغۀ

 4تمارین درس/(1)المضارع الفعل ترجمۀ/النکرۀ

 60تا45(صفحه های4کل درس)

 (:ادبیات انقالب فارسی2فارسی)

 )بانگ جرس،یاران عاشق(

 97تا87صفحه های

 اسفند 5و4

A Healthy Lifestyle 
(Vocabulary Development…Writing) 

 77تا61صفحه های

 تفکرواندیشه

ظاهری،عصرغیبت  والیت راستای در راستین،جهاد های ارزش احیای

 امام زمان)عج(

 152تا122صفحه های

 و المعرفۀ/العربیۀ اللّغۀد علی الفارسّۀ تأثیراللّغۀ

 تمارین(/1)المضارع الفعل ترجمۀ/النکرۀ

 الصّدق/الجملۀ بعد الّنکرۀ/4درس

 66تا45(صفحه های5(تاپایان قواعد درس)4درس)

(:ادبیات انقالب اسالمی،ادبیات حماسی)کاوۀدادخواه،درس 2فارسی)

 111تا87آزاد(صفحه

 (گفت وگو3(:گسترش محتوای)2نگارش)

 83تا72صفحه های

 اسفند 19و18

Understanding People 
A Healthy Lifestyle 

(Get ready…. Reading) 

 60تا15صفحه های

 

 اول سال دورۀنیم

 118تا1صفحه های

 اول سال دورۀنیم

 3تاپایان درس1درس

 44تا1صفحه های

 دورۀنیم سال اول

 85تا10(:صفحه های2فارسی)

 69تا11(:صفحه های2نگارش)

 فروردین 6و5

A Healthy Lifestyle 
(Vocabulary Development…Writing) 

Art and Culture 
(Get Ready/Conversation) 

 86تا61صفحه های

 تفکرواندیشه

 ظاهری،عصرغیبت والیت راستای در راستین،جهاد های ارزش احیای

 ،درانتظارظهور(عج)زمان امام

 166تا122صفحه های

 و المعرفۀ/العربیۀ اللّغۀد علی الفارسّۀ تأثیراللّغۀ

 بعد الجملۀ/الصّدق(/1)المضارع الفعل ترجمۀ/النکرۀ

 النّکرۀ/حوارُ شراء شریحۀ الهاتف الجول

 70تا45صفحه های

 (:2فارسی)

 ادبیات انقالب اسالمی،ادبیات حماسی

 )درس آزاد،حملۀ حیدری(

 117تا87صفحه های

 فروردین 18و17

A Healthy Lifestyle 
(What you learned) 

Art and Culture 
(Get Ready…Reading/Vocabulary 

Development) 
 94تا78های صفحه

 تفکرواندیشه

 درانتظارظهور،مرجعیت و والیت فقیه،رهبری ومردم

 191تا156صفحه های

الجول/تمارین  الهاتف شریحۀ شراء حوارُ

(/تمارین 2ارحمواثالثۀ/ترجمۀ الفعل المضارع)/5درس

 6درس

 84تا67صفحه های

 (:ادبیات حماسی)حملۀ حیدری(2فارسی )

 عینکم(ادبیات داستانی)کبوترطوق دار،قصۀ 

 139تا112صفحه های

 (:سفرنامه2نگارش)

 103تا86صفحه های

 فروردین 31و30



Art and Culture 
(New Words and Expressions… 

Listening and Speaking) 

 100تا87صفحه های

 تفکرواندیشه

 مرجعیت و والیت فقیه،رهبری ومردم

 درمسیر

 عزّت نفس،زمینه های پیوند

 218تا170صفحه های

 تمارین(/2)المضارع الفعل ترجمۀ/ارحمواثالثۀ

 التقنطوا/معانی األفعال الناقصۀ/6درس

 91تا71صفحه های

 (:2فارسی)

 ادبیات داستانی

 ادبیات جهان

 )خاموشی دریا(

 146تا119صفحه های

 

 اردیبهشت 15و14

 دوم سال نیم مباحث

 107تا61صفحه های

 دوم سال نیم مباحث

 230تا122صفحه های

 دوم سال نیم مباحث

 7تاپایان درس4درس

 97تا45صفحه های

 (:مباحث نیم سال دوم2فارسی)

 157تا87صفحه های

 (:مباحث نیم سال دوم2نگارش)

 124تا72صفحه های

 اردیبهشت  29و28

  


