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 تاریخ  آزمون

زبان انگلیسیدين و زندگیعربی زبان قرآنفارسی

زبان انگلیسی3زبان انگلیسی2دين و زندگی3 دين و زندگی2عربی زبان قرآن3عربی زبان قرآن2فارسی 3 فارسی 2

اختیاری

درس  2 )تا ابتدای گرامر(درس 1درس9 تا پایان درس 12درس 1 )تا ابتدای اعلموا(درس 4درس 1درس9 تا پایان درس 1401/5/2811
درس 1 )تا ابتدای

  New words & 
Expressions(

درس 1 )تا ابتدای درس های5 و6درس های 1 و 2درس12 تا پایان درس1401/6/1114
درس 1 )تا ابتدای درس 2درس های 1 و 2درس13 تا پایان درس15التمارین(

)Grammar

درس های 1 تا 3 )تا درس 3درس1 تا پایان درس15درس 1درس1 تا پایان درس6درس 3درس1 تا پایان درس1401/6/2514
درس 1ابتدای گرامر(

درس 1کل کتابدرس 1 تا پایان درس 3کل کتابدرس 1کل کتابدرس 1 تا پایان درس 3کل کتاب1401/7/8
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تاریخ 
آزمون

علوم و فنون ادبی
زبان عربی 
روانشناسیفلسفه و منطقجامعه شناسیاقتصادرياضی) اختصاصی(

زوج کتاب   اجباریاختیاریاجباریزوج کتاباجباری

اجباری

اجباریزوج کتاباجباری

اجباری   علوم و فنون 
ادبی2

  علوم و فنون 
ادبی3

علوم و فنون 
ادبی1

 عربی زبان
قرآن 2

 عربی زبان
منطقفلسفه 1جامعه شناسی1جامعه شناسی3جامعه شناسی2رياضی و آمار1رياضی و آمار3رياضی و آمار2قرآن 3

درس7 تا1401/5/28
پایان درس9

ستایش تا پایان
درس 2

درس7
 تا پایان
 درس9

درس4

درس 1
)تا ابتدای
 التمرین 
الثالث(

فصل2 
 )درس2(

فصل 1 )درس های 
 درس7 تا فصل 13 و 2(

پایان درس9
 درس7 تا پایان 

درس9

درس 1 تا 
درس 3 )ابتدای 
جامعه شناسی 

تبیینی(

   درس7 تا پایان 
درس 5 تادرس های 6 و 7درس9

درس5  پایان درس 7

درس10 تا1401/6/11
پایان درس11

ستایش تا
درس 3

)ابتدای تضمین(

درس10
 تا پایان
 درس11

درس های 5 
و 6

درس 1
)تا ابتدای 
التمرین 
السادس(

فصل2 )از ابتدای 
 درس3( تا
فصل 3

)ابتدای درس2(

فصل 1 )درس 1 
تا درس 3 ابتدای 
 یکپارچگی چرخه

آمار در حل مسائل(

    درس هایفصل 4
 10 و 11

   درس10 تا 
پایان درس13

درس 1 تا درس 4 
)ابتدای رکود 

اراده ها(

   درس10 تا پایان 
درس هایدرس های 8 و 9درس13

 8 و 9
درس های

6و7

1401/6/25
ستایش 
تا پایان 
درس11

ستایش تا پایان 
کل کتابدرس 3

درس 1
 تا پایان 
درس 6

فصل  های1تا 3درس 1
    درس های کل کتابفصل 1)ابتدای درس 2(

12 و 13
  درس1 تا پایان 

درس13
درس 1 تا پایان

درس 1 تا کل کتابدرس 4
درس 1 تا کل کتابپایان درس 9

پایان درس 7

کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب1401/7/8
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