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مهر 6  
 »آزمون تعیین سطح«

 منطق 1شناسی  جامعه 1علوم و فنون ادبی  اقتصاد 1ریاضی و آمار  شناسی روان فلسفه 2شناسی  جامعه 2علوم و فنون ادبی  2ریاضی و آمار  نمودار پیشروي

 
 هاي یازدهم را امتحان بدهید و تعیین سطح کنید. توانید فقط درس هاي دهم نیستید، می گویی درس هاي دهم را هم امتحان بدهید. اما اگر مایل به پاسخ درس ،ما این است عالوه بر یازدهم ۀهاي یازدهم و دهم است. توصی مهر آزمون تعیین سطح از درس 6

تاریخ  پروژه
 3ریاضی و آمار  نمودار پیشروي آزمون

 زوج کتاب ریاضی و آمار پایه
 2ریاضی و آمار  1ریاضی و آمار  شناسی روان 3زبان قرآن  ،عربی 1علوم و فنون ادبی  2ادبی علوم و فنون  3علوم و فنون ادبی  اقتصاد

آغاز نیم
 

سال اول
 

 مهر 20

 

 شمارش
 r تا ابتداي ترکیب(

 )ءشی nاز  شیء
 9تا  1هاي  صفحه

 هاي جبري عبارت
 24تا  9هاي  صفحه

ها و ترکیب  گزاره
 ها گزاره

 11تا  1هاي  صفحه

 اقتصاد چیست؟
 تولید

 30تا  7هاي  صفحه

هاي  ادبیات قرن تاریخ
 دوازدهم و سیزدهم
(دورة بازگشت و 

 بیداري)
 20تا  10هاي  صفحه

تاریخ ادبیات فارسی در 
 9و  8و  7هاي  قرن

 20تا  10هاي  صفحه

 مبانی علوم و فنون ادبی
 بندي آثار بررسی و طبقه

 21تا  10هاي  صفحه

المنسوبۀِ إلی من األشعارِ 
اإلمامِ علی 

 1درس 
 4تا  1هاي  صفحه

شناسی: تعریف و روش مورد  روان
 مطالعه

نقش دستگاه عصبی ابتداي (تا 
(... 

 24تا  8هاي  صفحه

 آبان 4

 

 شمارش
 احتمال

 (تا ابتداي پیشامد) 
 15تا  1هاي  صفحه

 معادلۀ درجۀ دوم
 52تا  25هاي  صفحه

 استدالل ریاضی
تابع، دامنه و مفاهیم 

 برد
 24تا  12هاي  صفحه

 بازار
 39تا  31هاي  صفحه

هاي  ادبیات قرن تاریخ
 دوازدهم و سیزدهم
(دورة بازگشت و 

 بیداري)
 هاي آوایی ناهمسان پایه

 27تا  10هاي  صفحه

 هاي آوایی پایه
 تشبیه

 36تا  21هاي  صفحه

 (شعر) 1کالبدشکافی متن 
 (نثر) 2کالبدشکافی متن 

 تحلیل فصلو کارگاه 
 34تا  22هاي  صفحه

من األشعارِ المنسوبۀِ إلی 
اإلمامِ علی 

 1درس 
 8تا  1 هاي صفحه

شناسی: تعریف و روش مورد  روان
 مطالعه

 (از نقش دستگاه عصبی ...)
 رشد شناسی روان

هاي رشد در  ویژگیابتداي (تا 
 دورة قبل از تولد)

 44تا  25هاي  صفحه

 آبان 18

 

 شمارش
 احتمال

 تا پایان کار در کالس)(
 21تا  1هاي  صفحه

 تابع
 84تا  53هاي  صفحه

توابع ثابت، 
 ،اي چندضابطه

، پلکانی، همانی
 عالمت و جزء صحیح

 39تا  25هاي  صفحه

آشنایی با 
 هاي اقتصادي شاخص
 49تا  40هاي  صفحه

هاي  ادبیات قرن تاریخ
 دوازدهم و سیزدهم

 هاي آوایی ناهمسان پایه
نظیر، تلمیح و  مراعات

 تضمین
 40تا  10هاي  صفحه

شناسی  سبک
 9و  8و  7هاي  قرن

 (سبک عراقی)
 43تا  37هاي  صفحه

 زبان و ادبیات پیش از اسالم
گیري و گسترش زبان  شکل

 و ادبیات فارسی
 45تا  35هاي  صفحه

من األشعارِ المنسوبۀِ إلی 
اإلمامِ علی 

 1درس 
 10تا  1 هاي صفحه

 رشد شناسی روان
هاي رشد در دورة قبل  (از ویژگی

 از تولد)
 65تا  45هاي  صفحه

پایان نیم
 

سال اول
 

 آذر 2

 

 شمارش
 احتمال

 27تا  1هاي  صفحه
 هاي آماري کار با داده

 110تا  85هاي  صفحه
 تابع قدر مطلق

 اعمال بر روي توابع
 54تا  40هاي  صفحه

 نهادهاي پولی و مالی
 76تا  51هاي  صفحه

 فصل یکم
 فصل دوم

هاي  شناسی قرن سبک
دوازدهم و سیزدهم 

 (دورة بازگشت و بیداري)
 47تا  10هاي  صفحه

 )1هاي آوایی همسان ( پایه
 مجاز

 56تا  44هاي  صفحه

شناسی  سبک و سبک
 دورة اول

 (سبک خراسانی)
زبان و ادبیات فارسی در 

 6و  5هاي  سده
 58تا  46هاي  صفحه

المنسوبۀِ إلی من األشعارِ 
اإلمامِ علی 

 1درس 
 16تا  1 هاي صفحه

 احساس، توجه، ادراك
 87تا  66هاي  صفحه

 آذر 16

 

 احتمال
چرخۀ آمار در حل 

 مسائل
 )5(تا پایان گام 

 38تا  22هاي  صفحه

 ها نمایش داده
 128تا  111هاي  صفحه

 آمار
 70تا  55هاي  صفحه

آشنایی با اقتصاد، 
 مالینهادهاي پولی و 

 توسعۀ اقتصادي
 (فصل اول)

 84تا  7هاي  صفحه

هاي  شناسی قرن سبک
دوازدهم و سیزدهم 

 (دورة بازگشت و بیداري)
 ) : زبانی1اختیارات شاعري (

 56تا  41هاي  صفحه

 اول و دوم هاي فصل
 58تا  10هاي  صفحه

 اول و دوم هاي فصل
 66تا  10هاي  صفحه

من األشعارِ المنسوبۀِ إلی 
علی / الوجه النّافع و  اإلمامِ

 الوجه المضرُّ
 2و  1 هاي درس
 22 تا 11هاي  صفحه

شناسی: تعریف و روش مورد  روان
 ، رشد شناسی روان، مطالعه

 احساس، توجه، ادراك
 حافظه و علل فراموشی

 111تا  8هاي  صفحه

 آذر 30

 

یکپارچگی چرخۀ 
 آمار در حل مسائل

 سازي و دنباله مدل
ابتداي تعریف (تا 

 دنباله)
و دورة مباحث 

 گذشته
 53تا  22هاي  صفحه

 هاي جبري عبارت
 24تا  9هاي  صفحه

ها و ترکیب  گزاره
 ها گزاره

 11تا  1هاي  صفحه

 فقر و توزیع درآمد
 دولت و اقتصاد

 97تا  85هاي  صفحه

هاي  شناسی قرن سبک
 دوازدهم و سیزدهم

 ): زبانی1اختیارات شاعري (
تضاد و ونشر،  لف

 نما متناقض
 66تا  41هاي  صفحه

تاریخ ادبیات فارسی در 
 11و  10هاي  قرن
 64تا  59هاي  صفحه

ها و عوامل تأثیرگذار  سازه
 شعر فارسی

 هاي کالم هماهنگی پاره
 78تا  67هاي  صفحه

من األشعارِ المنسوبۀِ إلی 
اإلمامِ علی / الوجه النّافع و 

 / الوجه المضرُّ
 قصصٍ قَصیرَةٍ ثالثُ
 3و  2، 1هاي  درس
 38تا  11 هاي صفحه

 ) حل مسئله1تفکر (
 133تا  112هاي  صفحه

آزمون
 

ي ویژه
ها

 

 دي 21
 

  2و  1هاي  فصل
 دومو  یکم هاي فصل - - - 53تا  1هاي  صفحه

 3 تا 1هاي  درس - - 66تا  10هاي  صفحه
 - 38تا  1 هاي صفحه

 بهمن 5

 

 کل کتاب -
 128تا  9هاي  صفحه

 کل کتاب
 70تا  1هاي  صفحه

 2و  1 هاي بخش
 فصل اول : 3بخش 
 84تا  7هاي  صفحه

 دومو یکم  هاي فصل -
 58تا  10هاي  صفحه

 یکم و دوم هاي فصل
 اول تا چهارم هاي درس - 66تا  10هاي  صفحه

 111تا  8هاي  صفحه

  



 جغرافیا تاریخ منطق یازدهم ۀفلسف دوازدهم ۀفلسف 1شناسی  جامعه 2شناسی  جامعه 3شناسی  جامعه تاریخ و جغرافیاي پایهدرس  زوج 3جغرافیا  3تاریخ  نمودار پیشروي تاریخ آزمون پروژه
آغاز نیم
 

سال اول
 

 مهر 20

 

 1درس 
 15تا  2 هاي صفحه

 1درس 
افزایش ابتداي تا (

 )شهرهاي میلیونی
 11 تا 1هاي  صفحه

 :1تاریخ 
 اول و دوم هاي فصل

 60تا  1هاي  صفحه

 :1جغرافیا 
 اول و دوم هاي فصل

 58تا  1هاي  صفحه
 ذخیرة دانشی

 8تا  2هاي  صفحه
 جهان فرهنگی

 10تا  3هاي  صفحه
 هاي ما کنش

 هاي اجتماعی پدیده
 14تا  1هاي  صفحه

 )1کلیات (
 17تا  1هاي  صفحه

 )1فلسفه چیست (
 11تا  1هاي  صفحه

 انسان و تفکر
چگونه تعریف 

 ؟کنیم می
 12تا  1هاي  صفحه

 آبان 4

 

 2و  1 هاي درس
 31تا  2 هاي صفحه

 1درس 
 20تا  1 هاي صفحه

 :1تاریخ 
 سومفصل 

 )14تا  7 هاي (درس
 135تا  61هاي  صفحه

 :1جغرافیا 
 10تا  7 هاي درس
 95تا  59هاي  صفحه

 ذخیرة دانشی
 علوم اجتماعی

(تا ابتداي 
 شناسی) جامعه

 13تا  2هاي  صفحه

 فرهنگ جهانی
 18تا  11هاي  صفحه

 جهان اجتماعی
 تشریح جهان اجتماعی

 30تا  15هاي  صفحه
 )2) و (1کلیات (

 26تا  1هاي  صفحه
 )2فلسفه چیست (

 25تا  12هاي  صفحه
تعریف و دنیاي 

 مفاهیم
 19تا  13هاي  صفحه

 آبان 18

 

 3تا  1 هاي درس
(تا ابتداي روابط 

 خارجی)
 41تا  2هاي  صفحه

 1 درس
 2درس 

تا ابتداي کاربري (
 )زمین

 29تا  1هاي  صفحه

 :1تاریخ 
 سومفصل 

 )16و  15  هاي (درس
 152تا  136هاي  صفحه

 :2تاریخ 
 اول و دوم هاي فصل

 )5تا  1 هاي (درس
 52تا  1هاي  صفحه

 :2جغرافیا 
 5تا  1 هاي درس
 66تا  1هاي  صفحه

 ذخیرة دانشی
 علوم اجتماعی

 18تا  2هاي  صفحه

هاي فرهنگ  نمونه
 )2) و (1جهانی (

 34تا  19هاي  هصفح
 هاي اجتماعی جهان
 37تا  31هاي  صفحه

 )2() و 1(کلیات 
 )1مبانی حکمت مشّاء (

 34تا  1 هاي صفحه
 )3فلسفه چیست (

 31تا  26هاي  صفحه
اقسام ذاتی و 

 عرضی
 25تا  20هاي  صفحه

پایان نیم
 

سال اول
 

 آذر 2

 

 3تا  1 هاي درس
 

 46تا  2 هاي صفحه
 2و  1هاي  درس

 

 37تا  1هاي  صفحه

 :2تاریخ 
 هاي دوم و سوم فصل

 11تا  6 هاي درس
 124تا  53هاي  صفحه

 : 2جغرافیا 
 8تا  6 هاي درس
 114تا  67هاي  صفحه

 ذخیرة دانشی
 علوم اجتماعی
 نظم اجتماعی

(تا ابتداي نظام 
 اجتماعی)

 22تا  2هاي  صفحه

هاي  ا و ارزشباوره
 بنیادین فرهنگ غرب

چگونگی تکوین 
 فرهنگ معاصر غرب

 55تا  35هاي  صفحه

پیامدهاي جهان 
 اجتماعی

 46تا  38هاي  صفحه

 )2) و (1کلیات (
 ) 1(مبانی حکمت مشّاء 
 )2( مبانی حکمت مشّاء

 (تا پایان برهان فارابی)
 46تا  1هاي  صفحه

 آغاز فلسفه
 41تا  33هاي  صفحه

 اقسام تعریف
 29تا  26هاي  صفحه

 آذر 16

 

 4و  3 هاي درس
ابتداي روابط  از(

 خارجی)
 60تا  41هاي  صفحه

 2درس 
هاي  فنون و مهارت
 )1جغرافیایی (

 40تا  21هاي  صفحه

 :2تاریخ 
 16تا  12 هاي درس
 186تا  125هاي  صفحه

 : 2جغرافیا 
 11تا  9 هاي درس
 158تا  115هاي  صفحه

 نظم اجتماعی
 32تا  19هاي  صفحه

، فرهنگ جهانی
فرهنگ معاصر غرب و 

 هانینظام نوین ج
 74تا  3هاي  صفحه

 جهان اجتماعی
 54تا  1هاي  صفحه

 )2مبانی حکمت مشّاء (
 57تا  35هاي  صفحه

 معنا و قلمرو فلسفه
نخستین فالسفۀ 

 یونان 
(تا ابتداي آخرین 

 سخنان)
 53تا  1هاي  صفحه

 تعریف، استدالل
جایگاه قضیه در (

 )استدالل
 35تا  1هاي  صفحه

 آذر 30

 

 6تا  3 هاي درس
 

 89تا  41هاي  صفحه
 3و  2هاي  درس

 

 58تا  30هاي  صفحه

 :1تاریخ 
 هاي اول و دوم فصل

 6تا  1 هاي درس
 60تا  1هاي  صفحه

 :1جغرافیا 
 6تا  1 هاي درس
 58تا  1هاي  صفحه

 نظم اجتماعی
 کنش اجتماعی
 معناي زندگی

 53تا  19هاي  صفحه

 دو قطبیجهان 
 84تا  75هاي  صفحه

هویت فردي و 
 اجتماعی

بازتولید هویت 
 اجتماعی

 73تا  55هاي  صفحه

 )2مبانی حکمت مشّاء (
 )1نمایندگان مکتب مشّاء (

 68تا  35هاي  صفحه

 شهید راه حکمت
 )از آخرین سخنان(

 62تا  53هاي  صفحه

اقسام قضایاي 
 حملی و شرطی

 43تا  36هاي  صفحه

آزمون
 

ي 
ها

ویژه
 

 دي 21
 

 6تا  1 هاي درس
 89 تا 2هاي  صفحه

 3تا  1 هاي درس
 5تا  1هاي  درس - - 58تا  1هاي  صفحه

 اول تا پنجم هاي فصل - - 53تا  2هاي  صفحه
 - - 68تا  1هاي  صفحه

 بهمن 5

 

- - 
 :1تاریخ 

 کل کتاب
 :2تاریخ 

 کل کتاب

 :1جغرافیا 
 کل کتاب
 :2جغرافیا 

 کل کتاب
- 

 جهانیفرهنگ 
فرهنگ معاصر غرب و 

 نظام نوین جهانی
 74تا  1هاي  صفحه

 جهان اجتماعی
 - 54تا  1هاي  هصفح

 بخش اول و دوم
آخرین ابتداي تا (

 )سخنان
 53تا  1هاي  صفحه

 اول تا ششم هاي درس
 35تا  1هاي  صفحه



 3ریاضی و آمار  نمودار پیشروي تاریخ آزمون پروژه
 زوج کتاب ریاضی و آمار پایه

 2ریاضی و آمار  1ریاضی و آمار  شناسی روان 3عربی، زبان قرآن  1علوم و فنون ادبی  2علوم و فنون ادبی  3علوم و فنون ادبی  اقتصاد
آغاز
 

نیم
 

سال دوم
 

 بهمن 19

 

 سازي و دنباله مدل
(از ابتداي تعریف 

 دنباله)
 60تا  53هاي  صفحه

 هاي جبري عبارت
 معادلۀ درجۀ دوم

 52تا  9هاي  صفحه

ها و ترکیب  گزاره
 ها گزاره

 استدالل ریاضی
 20تا  1هاي  صفحه

 فقر و توزیع درآمد
 دولت و اقتصاد

 بودجه و مالیه دولت
 108تا  85هاي  صفحه

 ادبیات قرن چهاردهم تاریخ
 (دورة معاصر و انقالب اسالمی)

 ): وزنی2اختیارات شاعري (
 87تا  67هاي  صفحه

فارسی تاریخ ادبیات 
 11و  10هاي  در قرن

 )2هاي آوایی همسان ( پایه
 72تا  59هاي  صفحه

ها و عوامل  سازه
 تأثیرگذار شعر فارسی

هاي  هماهنگی پاره
 کالم قافیه

 86تا  67هاي  صفحه

 ثالثُ قصصٍ قَصیرَةٍ

 3درس 
 42تا  33هاي  صفحه

 ) حل مسئله1تفکر (
 گیري ) تصمیم2تفکر (
 157تا  112هاي  صفحه

 اسفند 3

 

 هاي حسابی دنباله
 هندسی ۀدنبال

(تا پایان کار در 
 کالس)

 77تا  61هاي  صفحه

 تابع
 84تا  53هاي  صفحه

توابع ثابت، 
اي، همانی،  چندضابطه

 پلکانی و قدر مطلقی،
 اعمال بر روي توابع

 54تا  21هاي  صفحه

 الملل اقتصاد بین
 123تا  109هاي  صفحه

 اغراق، ایهام و ایهام تناسب
 92تا  88هاي  صفحه

 رهاستعا
 کارگاه تحلیل فصل

شناسی  سبک
 11و  10هاي  قرن

 (سبک هندي)
 89تا  73هاي  صفحه

 وزن شعر فارسی 
 و کارگاه تحلیل فصل

 آرایی آرایی، واژه واج
 سجع و انواع آن

 107تا  87هاي  صفحه

 ثالثُ قصصٍ قَصیرَةٍ

 3درس 
 46تا  33هاي  صفحه

 انگیزه و نگرش
 185تا  158هاي  صفحه

 اسفند 17

 

 سازي و دنباله مدل
 (از ابتداي تعریف دنباله)

 هاي حسابی دنباله
 هندسی ۀدنبال
 86تا  53هاي  صفحه

 هاي آماري کار با داده
 ها نمایش داده

 128تا  85هاي  صفحه

 هاي آماري شاخص
 هاي زمانی سري
 70تا  55هاي  صفحه

 اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در مسیر 

 پیشرفت
 144تا  124هاي  صفحه

 ادبیات قرن چهاردهم تاریخ
 (دورة معاصر و انقالب اسالمی)

 ): وزنی2اختیارات شاعري (
 اغراق، ایهام و ایهام تناسب

 و کارگاه تحلیل فصل
 94تا  67هاي  صفحه

هاي آوایی  پایه
 همسان دولختی 

 کنایه 
 و کارگاه تحلیل فصل

 110تا  90هاي  صفحه

 ترصیعموازنه و 
 جناس و انواع آن 
 و کارگاه تحلیل فصل

 122تا  108هاي  صفحه

 ثالثُ قصصٍ قَصیرَةٍ

 نظام الطَّبیعۀِ
 4و  3 هاي درس
 55تا  33هاي  صفحه

 شناسی سالمت روان
 206تا  186هاي  صفحه

ی
دوران طالی

 

 فروردین 7

 

 کل کتاب -
 128تا  9هاي  صفحه

 کل کتاب
 70تا  1هاي  صفحه

 کل کتاب
 کل کتاب - 144تا  7هاي  صفحه

 110تا  10هاي  صفحه
 کل کتاب

 کل کتاب - 122تا  10هاي  صفحه
 206تا  8هاي  صفحه

 فروردین 16
 

 سال اول دورة مباحث نیم
 سال اول دورة مباحث نیم - - - 53تا  1هاي  صفحه

 سال اول دورة مباحث نیم - - 66تا  10هاي  صفحه
 - 38تا  1 هاي صفحه

پایان نیم
 

سال دوم
 

 فروردین 30

 

و توان  ام n ۀریش
 گویا

 95تا  87هاي  صفحه

 کل کتاب
 128تا  9هاي  صفحه

 کل کتاب
 70تا  1هاي  صفحه

 کل کتاب
 144تا  7هاي  صفحه

شناسی دورة معاصر و  سبک
 انقالب اسالمی

 وزن در شعر نیمایی
 111تا  95هاي  صفحه

- 
 کل کتاب

 122تا  10هاي  صفحه

 نظام الطَّبیعۀِ

 یا إلهی
 5و  4 هاي درس
 66تا  53هاي  صفحه

- 

 اردیبهشت 13

 

 ام و توان گویا nریشۀ 
 تابع نمایی

 105تا  96هاي  صفحه

 کل کتاب
 128تا  9هاي  صفحه

 کل کتاب
 - 70تا  1هاي  صفحه

آمیزي و  تعلیل، حس حسن
 اسلوب معادله

 و کارگاه تحلیل فصل
 122تا  112هاي  صفحه

 کل کتاب
 - 110تا  10هاي  صفحه

 یا إلهی

 5درس 
 70تا  61هاي  صفحه

 کل کتاب
 206تا  8هاي  صفحه

 اردیبهشت 27
 

 سال دوم دورة مباحث نیم
 سال دوم دورة مباحث نیم - - - 105تا  53هاي  صفحه

 سال دوم دورة مباحث نیم - - 122تا  67هاي  صفحه
 - 70تا  33هاي  صفحه

دوران جمع
 

ي
بند

 

 سه آزمون جامع

 

 بندي کنکور مطابق با بودجه



 جغرافیا تاریخ منطق فلسفه یازدهم فلسفه دوازدهم 1شناسی  جامعه 2شناسی  جامعه 3شناسی  جامعه درس تاریخ و جغرافیاي پایه زوج 3جغرافیا  3تاریخ  نمودار پیشروي تاریخ آزمون پروژه
آغاز نیم
 

سال دوم
 

 بهمن 19

 

 7 درس
 96تا  90هاي  صفحه

 4درس 
  72تا  59هاي  صفحه

 :1تاریخ 
 تا سوم اول هاي فصل

 )14تا  1 هاي درس(
 135تا  1هاي  صفحه

 :1جغرافیا 
 اول تا سوم هاي فصل

 95تا  1هاي  صفحه
 قدرت اجتماعی

 66تا  54هاي  صفحه

 جهان دو قطبی
هاي  ها و تقابل جنگ

 جهانی
 92تا  75هاي  صفحه

 اجتماعیهویت فردي و 
بازتولید هویت 

 اجتماعی
 تغییرات هویت اجتماعی

 80تا  55هاي  صفحه

نمایندگان مکتب 
 )2مشّاء (

 افول حکمت مشّاء
 87تا  69هاي  صفحه

 شهید راه حکمت
 (از آخرین سخنان)
گوهرهاي اصیل و 

 جاودانه
 (تا ابتداي روح مجرد)

 76تا  53هاي  صفحه

اقسام قضایاي 
حملی و شرطی 

قضایاي احکام 
 حملی

 50تا  36هاي  صفحه

 اسفند 3

 

  8درس 
(تا ابتداي ایران در 

 جنگ)
 107تا  97هاي  صفحه

هاي  فنون و مهارت
 )2جغرافیایی (

 80تا  73هاي  صفحه

 :1تاریخ 
 16و  15 هاي درس
 152تا  136هاي  صفحه

 :2تاریخ 
 اول و دوم هاي فصل

 78تا  1هاي  صفحه

 :2جغرافیا 
 دومو اول  هاي فصل

 66تا  1هاي  صفحه
 نابرابري اجتماعی

 78تا  67هاي  صفحه

هاي اقتصادي و  بحران
محیطی  زیست

هاي معرفتی و  بحران
معنوي، سرآغاز بیداري 

اسالمی، انقالب 
اسالمی ایران؛ نقطۀ 
 عطف بیداري اسالمی

 125تا  93هاي  صفحه

تحوالت هویتی 
 جهان اجتماعی 

 علل درونی و علل بیرونی
 93تا  81 هاي صفحه

 حکمت اشراق
تا پایان مراتب (

 )انوار
 103تا  89هاي  صفحه

گوهرهاي اصیل و 
 جاودانه

(از ابتداي روح 
 مجرد)

اندیشمندي منظم 
 و موشکاف

 101تا  77هاي  صفحه

استدالل (ترکیب 
 مند قضایا) قانون

 اقسام قیاس
 ارزش قیاس

 70تا  51هاي  صفحه

 اسفند 17

 

 9تا  7 هاي درس
 124تا  90هاي  صفحه

 4درس 
هاي  فنون و مهارت
 )2جغرافیایی (

 5درس 
 (تا ابتداي سیل)

 88تا  59هاي  صفحه

 :2تاریخ 
 چهارم وسوم  هاي فصل

 186تا  79هاي  صفحه

 :2جغرافیا 
 سوم و چهارم هاي  فصل

 152تا  67هاي  صفحه

 قدرت اجتماعی
 نابرابري اجتماعی
 سیاست هویت

 88تا  54هاي  صفحه

 افق بیداري اسالمی
 137تا  126هاي  صفحه

 هویت ایرانی
 110تا  94هاي  صفحه

نمایندگان مکتب 
 )2مشّاء (

 افول حکمت مشّاء
 حکمت اشراق

هاي فکري  جریان
 عالم اسالم

 116تا  69هاي  صفحه

فلسفۀ بعد از 
 ارسطو

 111تا  102هاي  صفحه

محتواي استدالل 
 (ماده)
 مغالطه

 81تا  71هاي  صفحه

ی
دوران طالی

 

 فروردین 7

 

 کل کتاب :1تاریخ  - -
 کل کتاب: 2تاریخ 

  :1جغرافیا 
 کل کتاب
 :  2جغرافیا 

 کل کتاب
 کل کتاب -

 137تا  3هاي  صفحه
 کل کتاب

 کل کتاب - 110تا  1هاي  صفحه
 111تا  1هاي  صفحه

 کل کتاب
 81تا  1هاي  صفحه

 فروردین 16
 

 سال اول دورة مباحث نیم
 89تا  2 هاي صفحه

 سال اول دورة مباحث نیم
 سال اول دورة مباحث نیم  - 58تا  1هاي  صفحه

 سال اول دورة مباحث نیم - - 53تا  2هاي  صفحه
 - - 68تا  1هاي  صفحه

پایان نیم
 

سال دوم
 

 فروردین 30

 

  10درس 
 136تا  125هاي  صفحه

  5درس 
 99تا  81هاي  صفحه

 کل کتاب :1تاریخ 
 کل کتاب :2تاریخ 

  :1جغرافیا 
 کل کتاب
 :  2جغرافیا 

 کل کتاب

پیشینۀ علوم 
اجتماعی در جهان 

 اسالم
 98تا  89هاي  صفحه

 کل کتاب
 137تا  3هاي  صفحه

 کل کتاب
 110تا  1هاي  صفحه

 صدرالمتألهین
 مبانی حکمت متعالیه

 134تا  117هاي  صفحه
- - 

 اردیبهشت 13

 

 12 و 11 هاي درس
 158تا  137هاي  صفحه

 6درس 
هاي  فنون و مهارت
 )3جغرافیایی (

 115تا  100هاي  صفحه

 کل کتاب :1تاریخ 
 : کل کتاب2تاریخ 

  :1جغرافیا 
 کل کتاب
 : 2جغرافیا 

 کل کتاب

افق علوم اجتماعی در 
 جهان اسالم

 108تا  99هاي  صفحه
- - 

 حکماي معاصر
 حیات فرهنگی

 155تا  135هاي  صفحه
 کل کتاب

 111تا  1هاي  صفحه
 کل کتاب

 81تا  1هاي  صفحه

 اردیبهشت 27
 

 سال دوم دورة مباحث نیم
 158تا  90هاي  صفحه

 سال دوم دورة مباحث نیم
 سال دوم دورة مباحث نیم - - 115تا  59هاي  صفحه

 سال دوم دورة مباحث نیم - - 108تا  54هاي  صفحه
 - - 155تا  69هاي  صفحه

دوران جمع
 

بندي
 

 جامعسه آزمون 

 

 بندي کنکور مطابق با بودجه

 




