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تاریخ آزمون
زبان انگلیسی )1(عربی  زبان قرآن )2(عربی  زبان قرآن )1(فارسی)1(

اختیاری

1401/5/28
   درس9 تا 

       درس های 1 و 2 درس های5و6   پایان درس11
     )تا ابتدای التمارین(

 درس2 )از ابتدای writing( تا              
)grammar درس3 )پایان    

درس3 )از ابتدای listening and   speaking( تا درس های 1 و 2درس 7درس12 تا پایان درس1401/6/1116
)Reading درس4 )پایان

درس های1تا4 )پایان Reading(    درس 1 تا پایان درس 3درس 1 تا پایان درس7    ستایش تا پایان درس1401/6/2516

کل کتابکل کتاب    کل کتاب1401/7/8



1401 1402

فلسفه و روان شناسی منطقعلوم و فنون ادبیاقتصادرياضیات

تاریخ آزمون
اختیاریاجباری

اجباری

اختیاریاجباری

اجباری

انتخابی 2انتخابی 1

علوم و فنون ادبی علوم و فنون ادبی )1(رياضی و آمار )2(رياضی و آمار )1(
روان شناسیفلسفه )1()2(

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب1401/4/17

فصل1401/4/311
فصل 1

)تا ابتدای ترکیب شرطی
 دو گزاره(

درس 1درس 1درس های 1 و 2ستایش و درس 1ستایش تا پایان درس 2درس 1 تا پایان درس 3

1401/5/14
فصل2 )تا ابتدای نمودار تابع 

خطی(
فصل 1

)تا پایان درس 1(
ستایشدرس 3 تا پایان درس 5درس 4 تا پایان درس 6

درس های 1 و 2درس های 3 و 4 تا پایان درس 2
درس های 1 و 2

 )تا پایان رشد درک
اخالقی در دوره کودکی(

1401/5/28
فصل2 )از ابتدای نمودار تابع 

ستایش درس 6 تا پایان درس 8درس 7 تا پایان درس 9فصل 1خطی( تا پایان فصل
تا پایان درس 3

درس های 1 و 2درس 1 تا پایان درس 3درس های 5 و 6

فصل های 1 و 2فصل1401/6/113
)تا پایان تابع ثابت(

ستایش درس 9 تا پایان درس 11درس 10 تا پایان درس 12
درس 1 تا پایان درس 4درس های 7 و 8تا پایان درس 4

درس 1 
تا پایان درس 3

فصل های 1 و 2فصل1 تا پایان فصل1401/6/253
)تا پایان درس 1(

ستایش ستایش تا پایان درس 11درس 1 تا پایان درس 12
تا پایان درس 5

درس1 تا پایان 
درس 8

درس 1درس 1 تا پایان درس 5
 تا پایان درس 4

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب1401/7/8
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