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  دانشگاهي انگليسي پيش زبان  دانشگاهي دين و زندگي پيش  دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش  روي مباحث آزمون نمودار پيش    تاريخ آزمون  نام پروژه

  

  دانشگاهي پيش  مهر 6  تعيين سطح
                  

  مباحث كل كتاب
 السؤ20

  مباحث كل كتاب
 سؤال20

  مباحث كل كتاب
 سؤال20

 

نام 
دين و زندگي   3و  2عربي   3زبان فارسي   2ادبيات فارسي   دانشگاهي زبان و ادبيات فارسي پيش  روي  نمودار پيشتاريخ آزمون و    پروژه

 دانشگاهي پيش
  3انگليسي  زبان  دانشگاهي انگليسي پيش زبان 2دين و زندگي 

آغاز نيم
 

سال او
 ل

  مهر 20
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  تحميديه و مناجات  
 درس) 2(

  8تا  1ي  صفحه

  (الهي و هماي رحمت) 
  1انواع ادبي   

  درس) 4(
  27تا  1ي  صفحه

 (قواعد  تركيب)  شناسي زبان   
   جمله، مطابقت نهاد و فعل ـ گروه دستور)

  فعلي)
  درس) 3(

  26تا   8  صفحه

  ):2عربي (
  )، معرفه و نكره2) و (1تذكار (

  درس) 3(
  29تا   1  صفحه

 انديشه و قلب  
  بخش) (هستي  

  درس) 1(
  13تا  2ي  صفحه

 انديشه و قلب   
  هاي حكمت و تدبير و با  (جلوه

  كاروان هستي)
  درس) 2(

  31تا  1ي  صفحه

 Why Exercise Is Important!  
  

  (فقط واژگان) 
   درس) 1(

  10تا  1ي  صفحه

  ـــــــــــ

  آبان 4
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

 تحميديه و مناجات 
 ادبيات حماسي  

  درس) 3(
  21تا  1ي   صفحه

  

  (الهي و هماي رحمت)
  1انواع ادبي   
 ادبيات داستاني معاصر  

(ادبيات داستاني معاصر، كباب 
  و گيله مرد) …غاز 

  درس) 6(
  53تا  1ي  صفحه

 (واژه و واژگان در زبان)اسي شن زبان  
 1(دستور خط فارسي ( دستور((  
 نامه) فيلم نامه ـ  (نمايش نگارش  

  ي مباحث گذشته و دوره
  درس) 6(

  40تا  8  صفحه
  ي ساده و اجزاي آن، گروه اسمي) (جملهدستور  

 و » زبان) «1هاي ادبي ( (نوشته نگارش  
  ») صور خيال) «2هاي ادبي ( نوشته

  درس) 4(
  71تا   41  صفحه

  ):2عربي (
  )، معرفه و نكره 2) و (1تذكار (

  )2) و (1انواع اعراب (
  درس) 5(

  53تا  1  صفحه

 انديشه و قلب  
  همتا) ي بي بخش و يگانه  (هستي 

  درس) 2(
  20تا  2ي   صفحه

 انديشه و قلب   
  هاي حكمت و تدبير، با  (جلوه

  )هاي انسان سرمايه  كاروان هستي و
  درس) 3(

  41تا  1ي  صفحه

 Why Exercise Is Important!  
  

  هاي دليل، زمان و شرط دهنده ربط
  درس) 1(

 10تا  1ي   صفحه

 TV or no TV? 
  جمالت پيرو اسميه و ساختار

 be going to  
  درس) 1(

  22تا  5ي   صفحه

آبان 18     
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  تحميديه و مناجات ات حماسيادبي  
   درآمدي بر ادبيات ادبيات غنايي)

غنايي، درياي كرانه ناپديد و من اين همه 
  نيستم)

  درس) 4(
  27تا  1ي   صفحه 

 ادبيات داستاني معاصر  
  (سو و شون)

 ادبيات پايداري  
  درس) 3(
  78تا  54ي   صفحه

  بيان) «3هاي ادبي ( (نوشتهنگارش(«  
 نظام معنايي زبانشناسي  زبان)(  
  انواع واژه) «1(ساختمان واژه (دستور« ،  

  ») هاي خط فارسي ويژگي) «2دستور خط فارسي (
  ي مباحث گذشته و دوره

  درس) 14(
  96تا  8  صفحه

  ):2عربي (
  )2) و (1اعراب فعل مضارع (

  معلوم و مجهول، عدد 
  درس) 4(

  93تا  54صفحه 

 انديشه و قلب  
همتا و  ي بي بخش، يگانه  (هستي 

  قت بندگي)حقي
  درس) 3(

  29تا  2ي   صفحه

 انديشه و قلب   
  )اي به روشنايي پنجره( خود حقيقي و 
  درس) 2(
  59تا  42 ي  صفحه

 Why Exercise Is Important!  
 How to Give a Good Speech 

  و اسم مصدر toهاي دليل، زمان و شرط، مصدر بدون  دهنده ربط
  درس) 2(

 21تا  1ي   صفحه

 ـــــــــــ

پايان نيم
 

سال اول
 

  آذر 2
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  ي خسرو با فرهاد،  ( مناظرهادبيات غنايي
 اكسير عشق و بهار عمر)

  درس) 3(
  35تا  28ي   صفحه

  (الهي و هماي رحمت) 
  1انواع ادبي   

 ادبيات داستاني معاصر  
 ادبيات پايداري  
 ادبيات جهان  
 2بي انواع اد  

  درس) 13(
  99تا  1ي   صفحه

  و» هاي مشتق واژه) «2(ساختمان واژه (دستور  
  »)هاي جمله در متون گذشته ويژگي) «1دستور تاريخي (

 بازگرداني؛ بازنويسي؛ بازآفريني و  نگارش)
  طنزپردازي)

  درس) 4(
  125تا   97  صفحه

  ):2عربي (
  )، معرفه و نكره 2) و (1تذكار (

  ) 2) و (1انواع اعراب ( 
  ) 2) و (1اعراب فعل مضارع ( 

  معلوم و مجهول، عدد، نواسخ
  درس) 12(

  121تا  1  صفحه

 انديشه و قلب  
(حقيقت بندگي و در مسير  

  اخالص)
  درس) 2(
  40تا   21ي   صفحه

 هاي حكمت و  (جلوه انديشه و قلب
هاي انسان،  ، سرمايهتدبير، با كاروان هستي
اي به  پنجره، خود حقيقي
ي روشن و منزلگاه  روشنايي،آينده

  )بعد
  درس) 7(

  75تا  1ي   صفحه

 Global Warming, Global Concern 
  

  كوتاه كردن جمالت پيرو وصفي
  درس) 1(
  32تا  22ي   صفحه

 TV or no TV? 
 The Value of  

Education 
  جمالت پيرو اسميه، ساختار

be going to  و كاربرد مصدر و
  م مصدراس
  درس) 2(

  37تا  5ي   صفحه

  آذر 16
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  تحميديه و مناجات ادبيات حماسي  
   درآمدي بر ادبيات ادبيات غنايي)

غنايي، درياي كرانه ناپديد، من اين همه 
ي خسرو با فرهاد، اكسير عشق،  نيستم، مناظره

  ي آشنا) يدهجو و سپ بهار عمر، مجنون و عيب
  درس) 9(

  41تا  1ي   صفحه

 فرهنگ و هنر  
  درس) 3(
  121تا  100ي   صفحه

 هاي زبان) (نقششناسي  زبان  
 هاي فعل در  ويژگي) «2(دستور تاريخي ( دستور

امالي كلمات ) «3دستور خط فارسي (، »گذشته
  ، »دستوري

گذر، مجهول و گروه اسمي در ) «3دستور تاريخي(
  شناسي) (مرجعش نگار  »)گذشته

  درس) 5(
  161تا  126  صفحه

  ):2عربي (
  فيه، وصف و اضافه  مفعول

  تصغير و نسبت
  درس) 4(
  157تا  122  صفحه

 انديشه و قلب  
همتا،  ي بي بخش، يگانه  (هستي

حقيقت بندگي، در مسير 
  اخالص و قدرت پرواز)

  درس) 5(
  54تا  2ي   صفحه

  انديشه و قلب  
  ام كار)و فرج ي بزرگ (واقعه

   (اعتماد بر او)پايداري در عزم  
  درس) 3(
  109تا  76ي   صفحه

 Why Exercise Is Important!  
 How to Give a Good Speech 

 Global Warming, Global Concern 
، اسم مصدر و toمصدر بدون هاي دليل، زمان و شرط،  دهنده ربط

  كوتاه كردن جمالت پيرو وصفي
  درس) 3(

  32تا  1ي   صفحه

  ـــــــــــ
  

  آذر 30
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  قلب مادر، كيش مهر، ادبيات غنايي)
  سرود عشق و رباعي و دوبيتي ديروز و امروز)

 درآمدي بر  نامه حال / زندگي حسب)
 نامه و چند حكايت از حال و زندگي حسب

  اسرار التوحيد) 
  درس) 4(
  58تا  42ي   صفحه

  (شعر) ادبيات دوران جديد  
 حال و  سفرنامه، حسب

  نامه زندگي
ي امام شوشتري و  (مدرسه

  سوي تخت جمشيد) به
  درس) 4(
  150تا  122ي   صفحه

ــ ـــــ   ــــ

  ): 3عربي (
  )، مثال و أجوف2) و (1تذكار (

  درس) 4(
  44تا  1  صفحه

 انديشه و قلب  
هاي (قدرت پرواز و سنت

  خداوند)
  )درس 2(

  63تا  41ي  صفحه

 در مسير  
(دوستي با حق، فضيلت آراستگي و 

  زيبايي عفاف)
  درس) 3(
  143تا  110ي   صفحه

 Earthquakes and How to Survive Them 
  ها جمالت پيرو قيدي علت، نتيجه و تشديدكننده

  درس) 1(
  42تا  33ي   صفحه

 Memory 
اي و حروف  افعال دوكلمه

  ي صفات و افعال اضافه
  درس) 1(
  52تا  38ي   صفحه

        
آزمون
 

هاي
 

ويژه
  

  دي 21
  دانشگاهي پيش

                  

  مباحث نيمي از كتاب
  درس) 14( 

  62تا  1ي   صفحه
  ـــــــــــ

 كل كتاب
  درس) 27(

  
 201تا  8  صفحه

ــ ـــــ   ــــ
  مباحث نيمي از كتاب

  درس) 6( 
  63تا  2ي   صفحه

  ـــــــــــ
  كتابمباحث نيمي از 

  درس) 4( 
  42تا  1ي   صفحه

  ـــــــــــ

  بهمن 5
  پايه

                  

  ـــــــــــ
 مباحث كل كتاب

  
  درس) 24(

  194تا  1ي   صفحه

 (قواعد  تركيب)  شناسي زبان   
   جمله، مطابقت نهاد و فعل ـ گروه دستور)

  فعلي)
  درس) 3(

  26تا   8  صفحه

  ): 2عربي (
  درس) 16(كل كتاب 

  
  165تا  1  صفحه

  ): 3عربي (
  )، مثال و أجوف2) و (1تذكار (

  درس) 6(ناقص و ناقص مزيد 
  
 65تا  1  صفحه

 ـــــــــــ

 مباحث كل كتاب
  

  درس) 16(
 189تا  1ي   صفحه

   
  ـــــــــــ

 

 TV or no TV? 
 The Value of  

Education 
 Memory  The 
Olympic Games 

  جمالت پيرو اسميه، ساختار
 be going to كاربرد مصدر و ،

اي، حروف  اسم مصدر، افعال دوكلمه
، كاربرد ي صفات و افعال اضافه

  قول امري مصدر و جمالت نقل
  درس) 4(

 65تا  5ي   صفحه
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نام 
زبان و ادبيات فارسي   روي  تاريخ آزمون و  نمودار پيش  پروژه

دين و زندگي   3و  2عربي   3زبان فارسي   3ادبيات فارسي   دانشگاهي پيش
  3انگليسي  زبان  دانشگاهي انگليسي پيش زبان 3دين و زندگي    دانشگاهي پيش

آغاز نيم
 

سال دوم
  

  بهمن 19
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                
 

  درآمدي بر ادبيات تعليمي)
، »شعر تعليمي«ادبيات تعليمي 

بن  گويي و ذكر حسين پرورده
 »)ره«منصور 

  درس) 2(
 72تا  63ي  صفحه

  تحميديه و نعت
  ) 1انواع ادبي (

  (ادبيات حماسي و ادبيات داستاني)
 نثر فارسي

  درس) 7(
 (تا پايان بر دار كردن حسنك)

 48تا  1  صفحه

 (قواعد تركيب، واژه و واژگان در زبان) شناسي  زبان 
   ـ گروه دستور   فعلي،   (جمله، مطابقت نهاد و فعل 

  ، »شناخت قواعد زباني و خطي) «1دستور خط فارسي (
  ي ساده و اجزاي آن، گروه اسمي) جمله

 ـ في (نمايش نگارش ) 1هاي ادبي ( نامه، نوشته لمنامه 
  ») زبان«

  درس) 9(
 64تا  8  صفحه

  ): 3عربي (
  له مفعول مطلق و مفعول
  توابع، حال،  تمييز

  درس) 4(
  

 107تا   66  صفحه

 پايداري در عزم  
  (بازگشت) 

  درس) 1(
 77تا  64ي  صفحه

  

  هدايت (هدايت الهي،  انديشه و قلب
 )اي از نوع كتاب مستمر و معجزه

  درس) 3(
  47تا  5ي  صفحه

 Child Labor: A   
Global Issue  

  هاي تضاد صريح دهنده ربط
  درس) 1(
  51تا  43ي  صفحه

 Every Word Is a Puzzle   
ترتيب صفات قبل از اسم، صفات فاعلي و مفعولي و افعال 

  ربطي
  درس) 1(
 78تا  66ي  صفحه

  اسفند 3
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  ادبيات تعليمي  
  (مست و هشيار)

 توصيف و تصويرگري  
  درس) 4(
  89تا  73ي  صفحه

  نثر فارسي
 (داستان شير و گاو تا پايان فصل)

  )2انواع ادبي (
  درس) 8(

 (ادبيات غنايي و ادبيات انقالب اسالمي)
  89تا   49  صفحه

  و » صور خيال) «2هاي ادبي ( (نوشتهنگارش
  »)انبي) «3هاي ادبي ( نوشته

  انواع واژه) «1(ساختمان  واژه (دستور«،  
  »)هاي خط فارسي ويژگي) «2دستور خط فارسي ( 

  درس) 4(
  88تا  65  صفحه

  ): 3عربي (
  منادا و مستثني
  اساليب جمله

  ) 3) و (2)، (1بالغت (
  درس) 6(
  167تا   108  صفحه

  (بازگشت) پايداري در عزم  
 در مسير  

  هاي استوار) (پايه 
  درس) 2(
  88تا  64ي  صفحه

 انديشه و قلب 
تداوم ي رسالت پيامبر (ص)،  (گستره 

، جايگاه امامت و وضع رسالت
  فرهنگي و سياسي عصر ائمه (ع))

  درس) 4(
  93تا  48 ي صفحه

 Space Exploration  
  هاي هدف و منظور  دهنده ربط

  درس) 1(
  61تا  52ي  صفحه

  

 What Is a Computer?  
  ساختار مجهول

  درس) 1(
  93تا  79ي  صفحه

  

  اسفند 17
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  ادبيات تعليمي  
   توصيف و تصويرگري  

 ترجمه  
  درس) 8(
  99تا  63ي  صفحه

  نامه حال و زندگي سفرنامه؛ حسب
 (ادبيات عرفاني)) 2انواع ادبي (

  درس) 5(
  
  
  
  

  117تا  90  صفحه

 زنويسي؛ بازآفريني)(بازگرداني؛ با نگارش  
  هاي مشتق واژه) «2(ساختمان واژه (دستور(«  

 (نظام معنايي زبان) شناسي زبان  
  درس) 3(

  
  
  

  113تا  89  صفحه

  ): 3عربي (
  له مفعول مطلق و مفعول

  حال، تمييز  ،توابع 
  منادا و مستثني 
  اساليب جمله

  ) 3) و (2)، (1بالغت (
  درس) 10(

  167تا   66  صفحه

 (بازگشت) اري در عزم پايد  
 در مسير  

اي براي  هاي استوار و برنامه (پايه 
  فردا)

  درس) 3(
  103تا  64ي  صفحه

 انديشه و قلب 
، خورشيد هاي راستين (احياي ارزش 

  در انتظار طلوع) پنهان و
  درس) 3(
  131تا  94 ي صفحه

 Child Labor: A Global Issue  
Space Exploration  

هاي هدف و  دهنده هاي تضاد صريح و ربط دهنده ربط
  منظور

  درس) 2(
   61تا  43ي  صفحه

  ـــــــــــ

دوران طاليي
  

  فروردين 7
  پايه نيم سال اول

                
 

  )2ادبيات فارسي (  ـــــــــــ
  كل كتاب 

  درس) 27(
  201تا  8  صفحه

  ):2عربي (
  درس) 16(كل كتاب  

  165تا  1  صفحه
  ):3عربي (

  درس) 16(ل كتاب ك
  189 تا 1  صفحه

  ـــــــــــ
  2كتاب دين و زندگي  مباحث كل 
  درس) 16(

 189تا  1ي  صفحه
 ـــــــــــ

  مباحث كل كتاب
  درس) 6(

  93تا   5ي  صفحه

  فروردين 16
  سال اول دانشگاهي نيم پيش

                  

  سال اول مباحث كل نيم
  درس) 14(

  62تا  1ي  صفحه

  كل كتاب
  )درس 24(

  194تا  1صفحه 
  ـــــــــــ  ـــــــــــ

  سال اول مباحث كل نيم
  درس) 6(

  63تا  2ي  صفحه
 ـــــــــــ

  سال اول مباحث كل نيم
  درس) 4(

  42تا  1ي  صفحه
  ـــــــــــ

پايان نيم
 

سال دوم
  

  فروردين 30
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  شعر معاصر«ادبيات معاصر«  
  درس) 3(
  126تا  100 ي صفحه

  ـــــــــــ  ـــــــــــ ـــــــــــ

 در مسير  
اي براي  هاي استوار و برنامه (پايه 

  فردا)
  درس) 2(
  103تا  78ي  صفحه

 انديشه و قلب 
  درس) 12(
 151تا  5ي  صفحه

  
 IT and Its Services 

  هاي مغايرت غيرمنتظره دهنده ربط
  درس) 1(
  71تا  62ي  صفحه

 TV or no TV? 
 The Value of Education 

 Memory  
 The Olympic Games 

، كاربرد مصدر و اسم  be going toجمالت پيرو اسميه، ساختار 
ي صفات و افعال، كاربرد  اي، حروف اضافه مصدر ، افعال دوكلمه
   قول امري و جمالت نقل مصدر

  درس) 4(
  65تا  5ي  صفحه

  ارديبهشت 13
  دانشگاهي پيش

                
  پايه

                  

  شعر معاصر«ادبيات معاصر«  
  ادبيات داستاني  

  درس) 5(
  144تا  100ي  صفحه

 )3ادبيات فارسي (

     دستور  
، »هاي جمله در متون گذشته ويژگي) «1(دستور تاريخي (

هاي زمان فعل در متون  ويژگي) «2دستور تاريخي (
لمات امالي ك) «3، دستور خط فارسي (»گذشته

  »)دستوري
 (طنزپردازي)   نگارش  

  ي مباحث گذشته و دوره
  درس) 20(

  
  139تا  8  صفحه

  ):2عربي (
  كل كتاب

  درس) 16(
  
  
  
  
  

  165تا  1  صفحه

 در مسير  
  درس) 3( 
  109تا  78ي  صفحه

  (عزت نفس)پايداري در عزم  
  هاي پيوند، پيوند (زمينهدر مسير

  مقدس و كانون مهر)
  درس) 4(
 204تا  153ي  صفحه

 IT and Its Services 
 Great Men and Women 

  هاي مغايرت غيرمنتظره دهنده ربط
  كاربرد افعال وجهي

  درس) 2(
    79تا  62ي  صفحه

 Every Word Is a Puzzle  
 What Is a Computer?  

ترتيب صفات قبل از اسم، صفات فاعلي و مفعولي، افعال 
  ساختار مجهولربطي و 
  )درس 2(
  93تا   66ي  صفحه

  ارديبهشت 27
  دانشگاهي  پيش

                  

  سال دوم مباحث كل نيم
  درس) 13(
  144تا   63ي  صفحه

  تحميديه و نعت، نثر فارسي 
  ) 2) و (1انواع ادبي (

  (ادبيات حماسي، ادبيات داستاني، 
  ادبيات غنايي، ادبيات انقالب اسالمي، 

  ادبيات عرفاني و ادبيات تمثيلي)
فرنامه؛ حسب حال و س

  نامه  زندگي
  درس) 22(

  133تا  1  صفحه

  ـــــــــــ  ـــــــــــ
  

  سال دوم مباحث كل نيم
  درس) 4(
  109تا  64ي  صفحه

 ـــــــــــ
  سال دوم مباحث كل نيم

  

  درس) 4(
  79تا  43ي  صفحه

  ـــــــــــ

  
  

دوران 
 جمع

  بندي 

  شود.) ها پس از اعالم تاريخ كنكور از طرف سازمان سنجش اعالم مي سري (تاريخ اين آزمونسه آزمون مطابق با كنكور سرا  مطابق با كنكور
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آزمونتعيينسطح:«1»يپروژه
مهر6  

  

ریاضیسالچهارم
کلکتاب

 131تا1هايصفحه

ادبياتفارسیسالچهارم
کلکتاب

022تا1هايصفحه

عربیسالچهارم
کلکتاب

 48تا1هايصفحه

فلسفهسالچهارم
کلکتاب

151تا1هايصفحه



 نامپروژه
 تاريخ آزمون

ها حجم پیشروی درس  
شناسي تاريخ عربي سال چهارم ادبیات فارسي سال چهارم رياضي سال چهارم سال چهارم هفلسف علوم اجتماعي جغرافیای سال چهارم   

وژ
پر

:«0»ة
يم
زن
آغا


ول
لا

سا
 

 مهر02

 

 استداللریاضی

(استنتاجیتاپایاناستدالل)  

18تا1هايصفحه  

 قافيه

11تا1هايصفحه  

 اقسامکلمه

9تا1هايصفحه  

ریخانسانوتا  

10تا1هايصفحه  

 ماهيتوقلمرودانشجغرافيا

12تا1هايصفحه  

جهانفرهنگی،

 فرهنگجهانی

16تا1هايصفحه  

(1)کليات  

11تا1هايصفحه  

آبان8

 

ریاضیاستدالل  

(ازابتدايمثالنقض)  

11تا1هايصفحه  

 عروض

(تاپایانتقطيعبهارکان)  

 ودورةمباحثگذشته

32تا1هايصفحه  

مشتقوجامد  

 ودورةمباحثگذشته

15تا1هايصفحه  

درنآاهميتوزمان

 تاریخ

 ودورةمباحثگذشته

04تا1هايصفحه  

 سيستمچيست؟

گذشتهدورةمباحثو  

19تا1هايصفحه  

هايجهانیفرهنگ

(1)  

يمباحثگذشتهودوره  

03تا1هايصفحه  

(0)کليات  

دورةمباحثگذشتهو  

08تا1هايصفحه  

آبان14

 

هاياعداددنباله  

(تاپایاندنبالةحسابی)  

 ودورةمباحثگذشته

31تا1هايصفحه  

 عروض

شعربهتاپایانچگونگیتقطيع)

(ارکان  

 ودورةمباحثگذشته

39تا1هايصفحه  

نكرهومعرفه  

 ودورةمباحثگذشته

00تا1هايصفحه  

 جغرافيا؛

 بسترتحوالتتاریخی

 ودورةمباحثگذشته

81تا1هايصفحه  

هايجغرافياییپژوهشراهوروش  

دورةمباحثگذشتهو  

30تا1هايصفحه  

جهانیهايفرهنگ

(0)  

مباحثةدورو

 گذشته

32تا1صفحه  

(1)مبانیحكمتمشّاء  

دورةمباحثگذشتهو  

31تا1هايصفحه  

وژ
پر

:«3»ة
يم
نن

ایا
پ


ول
لا

سا
 

 آذر0


 

هاياعداددنباله  

دنبالةهندسیتاازابتداي)

(5-0پایانفعاليت  

34تا31هايصفحه  

 عروض

(اوزانبندياختياراتوزنی،طبقه)  

51تا82هايصفحه  

 معربومبنی

30تا03هايصفحه  

 دنيايپررمزوراز

هاهاوحماسهافسانه  

55تا80هايصفحه  

آنةوفرایندتهينقشه  

89تا33هايصفحه  

(0)هايجهانیفرهنگ  

هايعقایدوارزش

 بنيادینفرهنگغرب

82تا08هايصفحه  

(0)مبانیحكمتمشّاء  

55تا30هايصفحه  

آذر16

 

هايدنبالهاستداللریاضی،

 اعداد

(مثلثیةتاپایاندنبال)  

89تا1هايصفحه  

عروضقافيه،  

60تا1هايصفحه  

 دورةمباحثگذشته

30تا1هايصفحه  

مرزتاریکوی،آثارباستان

 روشنتاریخ

دورةمباحثگذشتهو  

13تا1هايصفحه  

مباحثگذشتهدورة  

89تا1هايصفحه  

 تكوینفرهنگجدیدغرب

يمباحثدورهو

 گذشته

89تا1هايصفحه  

نمایندگانمكتبمشاء

(1)  

 ودورةمباحثگذشته

68تا56هايصفحه  

آذر32

 

لگاریتم،هاياعداددنباله  

فيبوناتچیتاپایانةازدنبال)

(پيدایشلگاریتم  

68تا89هايصفحه  

سبکعراقی،سبکخراسانی  

(10تاپایاندرس)  

49تا68هايصفحه  

عرابفعلمضارعا  

81تا33هايصفحه  

ةهاآیينسكه

هاگذشته  

43تا18هايصفحه  

 نمایششكلزمين

65تا52هايصفحه  

يجهانی،جامعه

 تحوالتنظامجهانی

11تا52هايصفحه  

نمایندگانمكتبمشاء

(0)  

19تا65هايصفحه  

وژ
پر

:«8»ة

ون
آزم


ویژ
ي
ها

ه
 

دي01

 

لگاریتم
تاازابتدايلگاریتماعشاري)

(پایانمحاسبهبالگاریتم
دورةمباحثگذشتهو

 18تا1هايصفحه

سبکعراقی

(13درس)

دورةمباحثگذشتهو

93تا1هايصفحه

دورةمباحثگذشته

81تا1هايصفحه

وتاریخهنر

دورةمباحثگذشتهو

95تا1هايصفحه

 دورةمباحثگذشته

65تا1هايهايصفحه  

دورةمباحث

 گذشته

11تا1هايصفحه  

 افولحكمتمشاء

گذشتهثدورةمباح  

43تا1هايصفحه  





 نامپروژه
 تاریخآزمون

هاحجمپيشرويدرس  
 ریاضیسالچهارم

ادبياتفارسیسال

 چهارم
سالچهارمعربی شناسیتاریخ   

جغرافيايسال

 چهارم
سالچهارمةفلسف علوماجتماعی  

وژ
پر

:«5»ة
يم
زن
آغا


وم
د
ال
س

 

 بهمن19

 

لگاریتم
اثباتروابطلگاریتمی،)

(کاربردهايلگاریتم
45تا15صفحه

سبکعراقی
(15و18درس)

سبکهندي
129تا98صفحه

نواسخ
89تا80صفحه

ادبياتوتاریخ
116تا96صفحه

کاربردرایانهدر
،جغرافيا

سنجشازدور
44تا66صفحه

جهاندوقطبی،
هاوها،بحرانجنگ
هايجهانیتقابل

95تا10صفحه

 حكمتاشراق
128تا48هايصفحه  

اسفند3
 

سازيریاضیمدل
(مسائلزوالمسائلرشد،)

125تا46صفحه

ادبيات،بازگشتةدور
معاصر

(14تاپایاندرس)
130تا112صفحه

 مفاعيل
59تا52صفحه

گذاروگشت،سفرنامه
ها،درسرزمين

وتاریخهانامهزندگی
135تا111صفحه

هاياطالعاتسيستم
جغرافيایی

 91تا49صفحه

هاوها،بحرانجنگ
هايجهانی؛تقابل

هايبحران
محيطی،زیست

معرفتیومعنوي
128تا41صفحه

هايفكريعالمجریان
 اسالم،

 صدرالمتألهين
تا125هايصفحه

114 

 اسفند11

 

سازيریاضیمدل
سازيومسائلمسائلبهينه)

(بازاریابی
ودورةمباحثگذشته

113تا15صفحه

ادبياتمعاصر
(01تا19درس)

مباحثگذشتهةودور
151تا98صفحه

حالوتمييز
 ودورةمباحثگذشته

61تا80صفحه

اسنادتاریخی
مباحثگذشتهةودور

185تا96صفحه

هايجغرافياییمدل
مباحثگذشتهةودور

 123تا66صفحه

بيدارگراناسالمیو
منوّرالفكرانو
زدهروشنفكرانغرب

مباحثگذشتهةودور
115تا10صفحه

 مبانیحكمتمتعاليه
مباحثگذشتهودورة  
130تا48هايصفحه  

وژ
پر

:«6»ة ی
الی
ط
ان
ور
 د

 فروردین16

 

سالاولنيمدورةمباحث
 18تا1هايصفحه

سالاولنيمدورةمباحث

93تا1هايصفحه

سالاولنيمدورةمباحث

81تا1هايصفحه

سالنيمدورةمباحث

اول

95تا1هايصفحه

سالنيمدورةمباحث

اول

 65تا1هايصفحه

سالنيمدورةمباحث

اول

11تا1هايصفحه

سالنيمدورةمباحث
اول  

43تا1هايصفحه  

ژه
رو
پ


:«1»ي

يم
نن

ایا
پ


وم
د
ال
س

 فروردین32 

 

احتمالمقدماتی
تاپایانارتباطبينفضاي)

(احتمالنظريايونمونه
109تا118صفحه

ودرآمديعرفانوتصوف
برطنزوهجووهزل

(08تا00درس)
169تا150صفحه

 استثناومنادا
15تا64صفحه

نویسیهاوتاریخنشریه
158تا186صفحه

نقشجغرافيادر
مدیریتمحيط

 110تا128صفحه

بيدارگراناسالمیو
منوّرالفكرانو
زدهروشنفكرانغرب

انقالباسالمیایران
108تا125صفحه

 مبانیحكمتمتعاليه
 وحكمايمعاصر

185تا119هايصفحه  

اردیبهشت13
 

احتمالمقدماتی
131تا118صفحه

نقدادبی
022تا112صفحه

 استثناومنادا
مضاعفومهموز

48تا64صفحه

مورخانوتاریخایران
وجهان

 111تا155صفحه

آمایشسرزمين
 100تا113صفحه

بيدارگراناسالمیو
منوّرالفكرانو
زدهروشنفكرانغرب

انقالباسالمیایران
 بيدارياسالمی

134تا125صفحه

 مبانیحكمتمتعاليه
حكمايمعاصرو
 حياتفرهنگی

151تا119هايصفحه  

 اردیبهشت01

 

سالدومنيمدورةمباحث
131تا15هايصفحه

سالدومنيمدورةمباحث
022تا98هايصفحه

سالدومنيمدورةمباحث
48تا80هايصفحه

سالنيمدورةمباحث
دوم

 111تا96هايصفحه

سالنيمدورةمباحث
دوم

100تا66هايصفحه

سالنيمدورةمباحث
دوم

134تا10هايصفحه

سالنيمدورةمباحث
دوم

151تا48هايصفحه

بنديدورانجمع:«4»ةپروژ کنكورکنكوربابامطابقمطابق 
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نام
پروژه

تاریخآزمون
هاحجمپيشرويدرس

1ریاضی
سازيوآمارومدل

3ریاضی
اقتصاد

ادبياتاختصاصی

شناسیروانمنطقوفلسفهسوم0و1شناسیجامعهجغرافياتاریخ هايآرایه

ادبی

تاریخ

1ادبيات

تاریخ

0ادبيات

وژ
پر

:«0»ة
يم
زن
آغا


ول
لا

سا


 مهر02

          

 

 اعداد و نمادها
تا1هایصفحه

82 

 :سازی  آمار و مدل
 فصل اول تا چهارم

67تا3هایصفحه

 ؟اقتصاد چیست
11تا8هایصفحه

های  مقدمات، قالب

 شعر فارسي

82تا1هایهحصف

خط و زبان در 

ايران پیش از 

اسالم، عصر 

 پیش از رودکي

تا6هایصفحه

88

 عصر حافظ
تا8هایصفحه

33

 :  1تاريخ 
 5تا  1درس 

28تا8هایصفحه

 : 1جغرافیا 
 فصل اول و دوم

88تا1هایصفحه

 : 1شناسي  جامعه
 علوم اجتماعي

(کنشاجتماعی،...کنشانسانی،)

83تا1هایصفحه

 :منطق 
، تعريف و ... انسان و تفکر، 

 دنیای مفاهیم
11تا1هایصفحه

 کلیات
تاابتدایرویکرد)

(گراانسان

12تا1هایصفحه

آبان8

          



 ها مجموعه
تا81هایصفحه

82

 :سازی  آمار و مدل
 فصل پنجم

118تا66هایصفحه

آشنايي با 

های  شاخص

 اقتصادی

38تا83هایصفحه

 بیان
(تشبیه،تشبیهبلیغ)

73تا23هایصفحه

عصر رودکي، 

 عصر فردوسي
تا82هایصفحه

73

عصر 

رشید  خواجه

الدين، عصر 

 صائب
تا31هایصفحه

22

 :  1تاريخ 
 11تا  6درس 

12تا23هایصفحه

:1 جغرافیا

 فصل سوم و چهارم
73تا83هایصفحه

 : 1شناسي  جامعه
 علوم اجتماعي

،پیشینةعلوماجتماعی...علوماجتماعی،)

(دریونانوجهاناسالم

81تا88هایصفحه

 :منطق 
اقسام ذاتي و عرضي، اقسام 

 تعريف
81تا83هایصفحه

 کلیات
ازابتدایرویکرد)

(گراانسان

33تا17هایصفحه

آبان14

          



رساني و  توان

 گیری ريشه
تا81هایصفحه

68

 :سازی  آمار و مدل
 فصل ششم و هفتم

177تا113هایصفحه

 تولید
88تا33هایصفحه

 بیان

استعارهمصرحهو)

،مکنیه

(بخشیشخصیت

63تا71هایصفحه

عصر عنصری، 

 عصر ناصرخسرو
تا71هایصفحه

23

مقام،  عصر قائم

 عصر هاتف
68تا27هایصفحه

 :  1تاريخ 
 15تا  11درس 
تا11هایصفحه

188

 :  1جغرافیا 
 فصل پنجم و ششم

12تا78هایصفحه

 : 1شناسي  جامعه
 جهان اجتماعي

62تا88هایصفحه

 :منطق 
جايگاه قضیه در استدالل، 

 اقسام قضايای حملي و شرطي
88تا33هایصفحه

 رشد
تاابتدایدورة)

(کودکیاول

82تا31هایصفحه

وژ
پر

:«3»ة
يم
نن

ایا
پ


ول
لا

سا
 

 آذر0

          

 

 ها ای چندجمله

 اتحادهاو 
ودورةمباحث

گذشته

تا8هایصفحه

17

 : 3رياضي 
 تابع

(تاپایانمقدارتابع)

16تا1هایصفحه

ودورةمباحثگذشته

 بازار

ودورةمباحث

گذشته

28تا8هایصفحه

 بیان

مجاز،حقیقتو)

هایمجاز،عالقه

(کنایه

ودورةمباحث

گذشته

 22تا1هایصفحه

 عصر بیهقي

ودورةمباحث

گذشته

تا1هایصفحه

11

 عصر صبا 

ودورةمباحث

گذشته

تا8هایصفحه

13

 :  1تاريخ 
 11تا  16درس 

ودورةمباحث

گذشته

162تا8هایصفحه

 :  1جغرافیا 
فصل هفتم و 

 هشتم 

مباحثودورة

گذشته

137تا1هایصفحه

 : 1شناسي  جامعه
 شناخت اجتماعي

(،انواعشناختعلمیشناختاجتماعی)

ودورةمباحثگذشته

21تا1هایصفحه

 : منطق 
 احکام قضايای حملي
ودورةمباحثگذشته

28تا1هایصفحه

 رشد

ازابتدایدورة)

تاابتدایکودکیاول

(رشدناگهانی

مباحثودورة

گذشته

28تا1هایصفحه

آذر16

          



معادالت درجة 

اول و معادلة 

 خط
تا16هایصفحه

132

 : 3رياضي 
 تابع

(ازابتدایمحاسبةمقدارتابع)

81تا12هایصفحه

دولت و اقتصاد، 

اقتصاد و قانون 

اساسي، بودجة 

 دولت

27تا23هایصفحه

 بديع لفظي
وموسیقیدرونی)

انواعمعنویشعر،

(سجع

تا21هایصفحه

133

عصر انوری، عصر 

 ابوالمعالي
تا133هایصفحه

187

 عصر بیداری

تا11هایصفحه

111

 :  1تاريخ 
 33تا  11درس 
تا167هایصفحه

882

 :  1جغرافیا 
 فصل نهم و دهم

تا136هایصفحه

178

 : 1شناسي  جامعه
 شناخت اجتماعي

،شناخت...،تجربیشناختاجتماعی)

(اجتماعیدرقرآن

113تا13هایصفحه

 : منطق 
 استدالل،  اقسام قیاس

68تا22هایصفحه

 رشد

ازابتدایرشد)

(ناگهانی

63تا28هایصفحه

آذر32

          



های  نسبت
 اتيلثمث
131هایصفحه

127تا

 :  3رياضي 
 های درجة دوم معادله و تابع

بهمعادلةدرجةدومتاپایانحل)

(روشمربعکاملکردن

78تا23هایصفحه



مفاهیم و معیارهای 

توسعه، توزيع 

درآمد و فقر، دولت 

 و توسعه

تا26هایصفحه

132

 بديع لفظي

موازنهوترصیع،)

(جناسواشتقاق

تا138هایصفحه

183

 عصر مولوی

تا186هایصفحه

121

 عصر نیما

(17و12درس)

تا183هایصفحه

183

 :  3تاريخ 
 5تا  1درس 

23تا8هایصفحه

 : 3جغرافیا 
 و دوم فصل اول

31تا1هایصفحه

 :  3شناسي  جامعه
 جامعه و فرهنگ

(3تا1درس)

81تا1هایصفحه

 : منطق 
 ، مغالطه... ارزش قیاس، 

21تا63هایصفحه

فرايندهای 

 شناختي
تاابتدایعوامل)

توجهموثردر

(پراکنده

22تا68هایصفحه

وژ
پر

:«8»ة

ون
زم
آ


ژه
وی
ي
ها



بهمن5

          



دورةمباحث

گذشته

تا1هایصفحه

127

 :سازی  آمار و مدل
کلکتاب

77تا3هایصفحه

 : 3رياضي 
دورةمباحثگذشته

78تا1هایصفحه

دورةمباحثگذشته

132تا1هایصفحه

دورةمباحثگذشته

183تا1هایصفحه

دورةمباحث

گذشته

تا6هایصفحه

121

دورةمباحث

گذشته

تا8هایصفحه

183

 : 1تاريخ 
کلکتاب

882تا8هایصفحه

 :  3تاريخ 
دورةمباحثگذشته

23تا8هایصفحه

 :  1جغرافیا 
کلکتاب

178تا1هایصفحه

 :  3جغرافیا 
دورةمباحثگذشته

31تا1هایصفحه

 :  1شناسي  جامعه
کلکتاب

113تا1هایصفحه

 :  3شناسي  جامعه
دورةمباحثگذشته

81تا1هایصفحه

 : منطق 
دورةمباحثگذشته

21تا1هایصفحه

دورةمباحثگذشته

22تا1هایصفحه
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بهمن19
          


های  عبارت

 گويا
126هایصفحه
168تا

 :  3رياضي 

 های درجة دوم معادله و تابع
رمولحلمعادالتدرجهدومفاز)

تاکاربردهایدرحالتکلی

(معادلهدرجةدوم

28تا78هایصفحه

 پول
تا131هایصفحه

188

 بديع معنوی
،تلمیح،مراعاتنظیر

تضادتضمینو

تا188هایصفحه

131

عصر سعدی، از 

های  سرچشمه

هنر و انديشه 

ادبیات ، يونان

های  اروپا و مکتب

 ادبي
تا173هایصفحه

128

عصرنیما

 (11و  11درس )
تا181هایصفحه

173

 :  3تاريخ 

 (13تا  6درس )

118تا21هایصفحه

 : 3جغرافیا 

 و چهارم فصل سوم
21تا83هایصفحه

 :  3شناسي  جامعه

 جامعه و فرهنگ
(8درس)

 هويت و فرهنگ
(2تا2درس)

27تا88هایصفحه

 :فلسفه 

، فلسفه ... ، (1)فلسفه چیست 

 (3)چیست 
83تا1هایصفحه

فرايندهای 

 شناختي
ازابتدایعوامل)

موثردرتوجه

تاابتدایپراکنده

ساختارهایمغزی

(حافظه

12تا27هایصفحه

اسفند3

          



معادالت درجة 
دوم و حل 

 ها آن
162هایصفحه
122تا

 :  3رياضي 

 های درجة دوم معادله و تابع
تابعدرجةهایازابتدایرسمنمودار)

(دوم
12تا28هایصفحه

 بانک، بورس
تا182هایصفحه

188

 بديع معنوی
آمیزی،حستناقض،
ایهامتناسبایهام،
تا183هایصفحه

128

سیسم،  کالسي

روشنگری، 

 گرايي واقع
تا123هایصفحه

836

ادبیات اروپا در 

، 31قرن 

دادائیسم و 

 سوررئالیسم،

 پست مدرنیسم

تا178هایصفحه

121

 :  3تاريخ 
 (11تا  13درس )

تا113هایصفحه
173

 : 3جغرافیا 

 و ششم فصل پنجم
تا28هایصفحه

131

 :  3شناسي  جامعه
 هويت و فرهنگ

(11تا1درس)
71تا86هایصفحه

 :فلسفه 
 آغاز فلسفه، شهید راه حکمت

88تا81هایصفحه

فرايندهای 

 شناختي

ابتدایاز)

ساختارهایمغزی

(حافظه
تا12هایصفحه

112

اسفند11

          



نامعادالت 
 درجة اول

121هایصفحه
836تا

 : 3رياضي 
 ترکیبیات

182تا17هایصفحه

الملل،  تجارت بین
آشنايي با برخي 

مؤسسات مؤثر در 
 اقتصاد جهان

تا188هایصفحه
176

 بديع معنوی 
اغراق؛ لف و نشر و 

 حسن تعلیل
تا123هایصفحه

172

گرايي،  طبیعت
 نمادگرايي

تا832هایصفحه
831

گذری بر ادبیات 
جهان عرب، 

تراژدی فلسطین 
و شعر نو عرب، 
ادبیات داستاني 

 معاصر عرب
تا128هایصفحه

838

 :  3تاريخ 
 (36تا  11درس )

تا178هایصفحه
881

 :  3جغرافیا 
فصل هفتم و 

 هشتم
تا183هایصفحه

163


 :  3شناسي  جامعه
 قدرت و سیاست

(18تا18درس)
21تا63هایصفحه

 :فلسفه 
گوهرهای اصیل و جاودانه، 

 های چهارگانه علت
61تا82هایصفحه

رواني و   سالمت
 اختالل رواني

تا117هایصفحه
128

ژه
رو
پ
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ط
ان
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 فروردین1

          

 

 کل کتاب
تا1هایصفحه

836

 :سازی  آمار و مدل

 کل کتاب
177تا3هایصفحه

 : 3رياضي 

 کل کتاب
182تا1هایصفحه

 کل کتاب

176تا8هایصفحه

 کل کتاب

172تا1هایصفحه

 کل کتاب
تا6هایصفحه

831

 کل کتاب
تا8هایصفحه

838

 : 1تاريخ 

 کل کتاب
882تا8هایصفحه

 : 3تاريخ 

 کل کتاب
881تا8هایصفحه

 : 1جغرافیا 

 کل کتاب
178تا1هایصفحه

 : 3جغرافیا 

 کل کتاب
163تا1هایصفحه

 : 1شناسي  جامعه

 کل کتاب
113تا1هایصفحه

 : 3شناسي  جامعه

 کل کتاب
21تا1هایصفحه

:منطق

 کل کتاب
21تا1هایصفحه

 :فلسفه 

 کل کتاب
61تا1هایصفحه

 کل کتاب

128تا1هایصفحه

ژه
رو
پ


:«1»ي

يم
نن

ایا
پ


وم
د
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س



فروردین32

          



...اعدادونمادها،

های،نسبت

مثلثاتی

تا1هایصفحه

127

 :سازی  آمار و مدل

 کل کتاب
77تا3هایصفحه

 : 3رياضي 

 های درجة دوم معادله و تابع
تاپایانحلمعادلةدرجةدومبه)

(کردنروشمربعکامل

 ترکیبیات
78تا1هایصفحه

اقتصاد چیست؟ ، 

 ، دولت و توسعه... 
132تا1هایصفحه

های  مقدمات، قالب

شعر فارسي، بیان، 

 بديع لفظي
183تا1هایصفحه

خط و زبان در 

ايران پیش از 

، عصر ... اسالم ، 

 مولوی
تا6هایصفحه

121

، ... عصر حافظ ، 

 عصر نیما
(17و12درس)

تا8هایصفحه

183

 : 1تاريخ 

 کل کتاب
882تا8هایصفحه

 :  3تاريخ 

 5تا  1درس 

23تا8هایصفحه

 :  1جغرافیا 

 کل کتاب
178تا1هایصفحه

 :  3جغرافیا 

 فصل اول و دوم

31تا1هایصفحه

 :  1شناسي  جامعه

 کل کتاب
113تا1هایصفحه

 :  3شناسي  جامعه

 جامعه و فرهنگ
(3تا1درس)

81تا1هایصفحه

 : منطق 

 کل کتاب
21تا1هایصفحه

 کلیات، رشد،

فرايندهای 

 شناختي

تاابتدایعوامل)

موثردرتوجه

(پراکنده

22تا1هایصفحه

اردیبهشت13

          



های  عبارت
گويا، معادالت 
درجة اول و 

ها،  حل آن
نامعادالت 
 درجة اول

126هایصفحه
836تا

 :  3رياضي 
 های درجة دوم معادله و تابع

ازفرمولحلمعادالتدرجهدوم)
(درحالتکلی
 ترکیبیات

182تا78هایصفحه

پول، بانک، بورس، 
الملل،  تجارت بین

آشنايي با برخي 
مؤسسات مؤثر در 

 اقتصاد جهان
تا131هایصفحه

176

 بديع معنوی
تا188هایصفحه

172

تاريخ ادبیات 
 ايران

(عصرسعدی)
تاريخ ادبیات 

 جهان
تا173هایصفحه

831

تاريخ ادبیات 
 ايران

(12و16درس)
تاريخ ادبیات 

 جهان
تا181هایصفحه

838


 :  3تاريخ 

 36تا  6درس 
تا21هایصفحه

881

 :  3جغرافیا 
 فصل سوم تا هشتم

تا83هایصفحه
163


 : 3شناسي  جامعه

 14تا  4درس 
سالدومنیمدورةمباحث

21تا88هایصفحه

 :فلسفه 
 کل کتاب

21تا1هایصفحه

فرايندهای 

 شناختي
ازابتدایعوامل)

موثردرتوجه
(پراکنده

سالمت رواني و 
 اختالل رواني

تا27هایصفحه
128

بنديدورانجمع:«4»يپروژه  مطابقباکنكور 

 


