تاریخ آزمون

فارسی()2

 21مهر

ستایش و درس1
صفحه 10تا صفحه16

درس( 1تا ابتدای اختبرنفسک :ترجم العبارات التالیة)
صفحه 1تا صفحه6

 5آبان

ستایش تا پایان درس2
صفحه 10تا صفحه23

درس(1تا ابتدای التمارین)
صفحه 1تا صفحه9

درسهای 1و( 2تا ابتدای عوامل ختم نبوت)
صفحه 2تا صفحه22

 19آبان

ستایش تا پایان درس4
صفحه 10تا صفحه37

درس1
صفحه 1تا صفحه13

درسهای1و2
صفحه 2تا صفحه28

درس( 1تا پایان )Grammer
صفحه 15تا صفحه31

 3آذر

درس 3تا پایان درس5
صفحه 26تا صفحه49

درس( 1از ابتدای التمارین) تا درس( 2ابتدای اعلموا)
صفحه 10تا صفحه18

درس( 2از ابتدای عوامل ختم نبوت) تا پایان درس3
صفحه 23تا صفحه42

درس( 1از ابتدای  )Grammerتا (پایان )Pronuciation
صفحه 28تا صفحه36

 17آذر

ستایش تا پایان درس6
صفحه 10تا صفحه56

درسهای1و2
صفحه 1تا صفحه24

درس 1تا پایان درس4
صفحه 2تا صفحه58

درس( 1تا پایان )Writing
صفحه 15تا صفحه41

 1دی

درس 6تا پایان درس8
صفحه 52تا صفحه71

درسهای2و( 3تا ابتدای اعلموا)
صفحه 15تا صفحه28

درسهای4و5
صفحه 44تا صفحه72

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Conversation
صفحه 37تا صفحه54

 22دی

درس 6تا پایان درس9
صفحه 52تا صفحه83

درس3
صفحه 54تا صفحه69

درسهای2و3
صفحه 15تا صفحه36

درس 4تا پایان درس6
صفحه 44تا صفحه90

درس( 1از ابتدای  )Writingتا درس( 2پایان )Reading
صفحه 37تا صفحه60

(آزمون بزرگ)

ستایش تا پایان درس9
صفحه 10تا صفحه83

ستایش تا پایان درس3
صفحه 11تا صفحه69

درس 1تا پایان درس3
صفحه 1تا صفحه36

درس 1تا پایان درس6
صفحه 2تا صفحه90

درسهای1و( 2تا پایان )Reading
صفحه 15تا صفحه60

 20بهمن

درس 8تا پایان درس10
صفحه 66تا صفحه89

درس( 3از ابتدای اعلموا) تا درس( 4ابتدای اعلموا)
صفحه 29تا صفحه40

درس 5تا پایان درس7
صفحه 60تا صفحه102

درس( 2تا پایان )Grammer
صفحه 49تا صفحه67

 4اسفند

درسهای10و11
صفحه 86تا صفحه93

درس4
صفحه 37تا صفحه46

درسهای7و( 8تا ابتدای مجاهده در راستای والیت ظاهری)
صفحه 92تا صفحه111

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (ابتدای )Writing
صفحه 61تا صفحه71

 18اسفند

درس 10تا پایان درس13
صفحه 86تا صفحه106

درس4
صفحه 72تا صفحه83

درسهای4و5
صفحه 37تا صفحه55

درسهای7و8
صفحه 92تا صفحه120

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا (پایان )Writing
صفحه 61تا صفحه77

 17فروردین

ستایش تا پایان درس14
صفحه 10تا صفحه112

ستایش تا پایان درس4
صفحه 11تا صفحه83

درس 1تا درس( 6ابتدای اعلموا)
صفحه 1تا صفحه60

درسهای1تا( 9تا پایان چگونگی امامت حضرت مهدی (عج) در عصر غیبت)
صفحه 2تا صفحه129

درس 1تا درس( 3ابتدای )New words and Expressions
صفحه 15تا صفحه86

 31فروردین

درس 14تا پایان درس16
صفحه 107تا صفحه135

درس5
صفحه 86تا صفحه103

درسهای6و( 7تا ابتدای اعلموا)
صفحه 57تا صفحه74

درسهای9و10
صفحه 122تا صفحه151

درس( 2از ابتدای  )What you learnedتا درس( 3ابتدای )Grammer
صفحه 78تا صفحه94

 14اردیبهشت

درس 15تا پایان درس17
صفحه 116تا صفحه142

درس( 6از ابتدای اعلموا) تا درس( 7ابتدای التمارین)
صفحه 61تا صفحه77

درس( 9از ابتدای موعود و منجی در ادیان) تا پایان درس11
صفحه 130تا صفحه164

درس( 3از ابتدای  )New words and Expressionتا (ابتدای )Pronunciation
صفحه 87تا صفحه100

 21اردیبهشت

درس 10تا پایان درس18
صفحه 86تا صفحه153

درس 4تا پایان درس7
صفحه 37تا صفحه83

درس 7تا پایان درس12
صفحه 92تا صفحه183

درس( 2از ابتدای  )Vocabulary Developmentتا پایان درس3
صفحه 61تا صفحه107

 6بهمن

(آزمون بزرگ)

(آزمون بزرگ)

نگارش()2

ستایش و درس1
صفحه 11تا صفحه33

ستایش تا پایان درس2
صفحه 11تا صفحه51

درس 4تا پایان درس6
صفحه 72تا صفحه123

عربی ،زبان قرآن()2

دین و زندگی()2

زبان انگلیسی()2

درس1
صفحه 2تا صفحه12

درس( 1تا ابتدای )Reading
صفحه 15تا صفحه23
درس( 1تا پایان )Vocabulary Development
صفحه 15تا صفحه27

